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แบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมีผลกับการรายงานความผิดพลาดดวยความสมัครใจของ

พนักงานในฝายซอมบํารุงอากาศยาน  

Becker Model and Voluntary Report from staffs in Aircraft                

Maintenance Field  

  

ศิรินันท  ลีลาพีระพันธ1 

 

บทคัดยอ  

การคนควาอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับหลักการทางวิศวกรรม

และมาตรการทางกฏหมายเพ่ือชวยในการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพภายในของการซอม

บํารุงอากาศยาน 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีถูกหยิบยกมาใชคือทฤษฎี “แบบจําลองอาชญากรท่ีมีเหตุมีผล” ซึ่งตั้งอยูบนหลัก

สมมติฐานพ้ืนฐานท่ีวา คนทุกคนมีสิทธิจะเปนอาชญากร โดยการตัดสินใจกระทําผิดจะมาจากการช่ังนํ้าหนักระหวาง

ตนทุนท่ีจะตองเสียไปกับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการกระทําน้ัน หากการกระทําใดใหประโยชนสูงสุด เขาจะเลือกท่ี

จะกระทําสิ่งน้ัน ซึ่งปจจัยท่ีแตละบุคคลนํามาคํานวณเปนตนทุนและผลประโยชนก็อาจแตกตางกันไปตามท่ีสถานการณ

และทัศนคติสวนบุคคล งานศึกษาวิจัยฉบับน้ีมีการคนควาขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุทางอากาศท่ีมีสาเหตุมาจากความ

ผิดพลาดในการซอมบํารุง มาประกอบกับการเก็บขอมูลและวิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนบอยในแวดวงสายการบิน

ตนทุนต่ําในประเทศไทย โดยพบวา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรดังกลาวสามารถนํามาใชโนมนาวใหผูปฏิบัติงานในฝาย

ซอมบํารุงอากาศยานรายงานดวยความสมัครใจมากข้ึน ซึ่งเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพรวมถึงชวยลดตนทุนการ

ตรวจสอบคุณภาพภายในของการซอมบํารุงอากาศยาน  

คําสําคัญ: การตรวจสอบคุณภาพภายในของการซอมบํารุงอากาศยาน, การซอมบํารุงอากาศยาน, ตนทุน, 

ผลประโยชน, แบบจําลองอาชญากรท่ีมีเหตุมีผล  

 

Abstract   

The purpose of this research is to apply economic theory with engineering and laws theory 

to reduce cost and increase effectiveness of internal quality audit in aircraft maintenance area.  

Key Economic theory using in this research is “Becker Model” which base on assumption 

that everybody can be criminal depends on their decision which will be made after weighted 

between cost and benefit and the most benefit way will be selected. Factors which considered as 

cost and benefit will be difference depends on situation and attitude of each person. This research 

study about air accident caused from poor maintenance combination with data collection and 

analysis situation that often happen in low cost airline in Thailand and found that Becker Model is 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร sirinun.lee@gmail.com 
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an effective model to convince staffs for voluntary report, increase efficiency and reduce cost for 

internal quality audit. 

Keywords: Internal quality audit, aircraft maintenance, cost, benefit, Becker Model  

  

บทนํา  

อยางท่ีทราบกันดีวา ในยุคปจจุบันการขนสงทางอากาศถือเปนการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูง

มากเมื่อเทียบการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆ สาเหตุน้ีทําใหผูคนหันมาใชบริการการขนสงทางอากาศยานเพ่ิมข้ึนเปน

จํานวนมาก ทําใหอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยตองขยายตัวข้ึนเพ่ือรองรับความตองการท่ีมากข้ึนท้ังการขนสง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ เห็นไดจากการมีสายการบินใหมๆเกิดข้ึนมากมายในชวง 10 ปท่ีผานมา แตการ

เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วน้ีก็ทําใหเกิดขอกังขาข้ึนวา ประเทศไทยมีความพรอมสําหรับอุตสาหกรรมน้ีเพียงพอแลวหรือไม 

โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการตรวจสอบมาตรฐานดานการบิน ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหสํานักงานการบินพลเรือน

แหงประเทศไทย (Civil Aviation of Thailand หรือ CAAT) หรือกรมการบินพลเรือน (Department of Civil 

Aviation Thailand หรือ DCA Thailand) ในอดีตถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือดานมาตรฐานความปลอดภัยลง

หลังจากถูกตรวจสอบโดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization 

หรือ ICAO) ในป 2558 (สถาบันการบินพลเรือน, 2558, 1-3) โดย ICAO ประกาศผลการตรวจสอบในเว็บไซตซึ่งเปน

สาธารณะวา การทํางานของ CAAT ของประเทศไทยอยูในระดับท่ีต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของโลกตามภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพจากการตรวจสอบการดําเนินงานของ CAAT โดย ICAO ในป พ.ศ. 2558 จาก Safety 

Audit Information: Effective Implementation, โ ด ย  ICAO, 2558, ม อ น ท รี อ อ ล , สื บ ค น

จาก http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx 

เหตุการณน้ีไมเพียงสงผลกระทบตอสายการบินในประเทศไทยเทาน้ัน หากยังสงผลกระทบในระดับประเทศ 

เน่ืองจากผลจากการปรับลดอันดับความนาเช่ือถือดานความมาตรฐานปลอดภัยหรือการติดธงแดงของ ICAO ครั้งน้ี ทํา

ใหบางประเทศสมาชิก ICAO ซึ่งเปนประเทศยอดนิยมในการทองเท่ียวของคนไทยอาทิเชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐ

เกาหลีใต ออกมาตรการระงับการเพ่ิมเสนทางบินไปยังประเทศดังกลาวของสายการบินท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของ 
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CAAT ซึ่งมาตรการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท้ังทางตรงอันไดแกธุรกิจสายการบินของ

ไทยท่ีอยูภายใตความควบคุมดูแลของ CAAT ท่ีไมสามารถเพ่ิมเสนทางในประเทศดังกลาวได ทําใหผูโดยสารตองหันไป

พ่ึงพาบริการของสายการบินตางชาติท่ีปจจุบันเขามาตีตลาดในประเทศไทยเปนจํานวนมาก สงผลใหรายไดไหลออก

จากประเทศไทย และยังสงผลกระทบทางออมไปถึงธุรกิจตอเน่ืองอ่ืนๆดวย เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทองเท่ียว 

(ประชาชาติออนไลน. 2558)  

เหตุการณการโดนลดระดับของ CAAT ครั้งน้ี หากจะกลาวโทษแตเพียง CAAT อยางเดียวก็คงไมถูกตองนัก 

เพราะสายการบินบางสายการบินก็ยังมีการละเลยการปฏิบัติตามกฏระเบียบของ CAAT อยู สิ่งหน่ึงท่ีจะสามารถชวย

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนคือ การตรวจสอบภายในของสายการบินเอง เน่ืองจากการ

ตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

องคกรอีกท้ังยังชวยสงเสริมกระบวนกํากับดูแลกิจการรวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน และยัง

เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนากอนการเกิดอุบัติเหตุอุบัติการณซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรภา รุนประพันธ (2554, 

14) แตปญหาท่ีผูตรวจสอบภายในมักเผชิญในทุกภาคธุรกิจคือการพยายามปดบังความผิดพลาดและไมใหความรวมมือ

ของบุคลากรในระดับปฏิบัติการท่ีถูกตรวจสอบอันเน่ืองมาจากความไมเขาใจจุดประสงคท่ีแทจริงของการตรวจสอบ

ภายในและมองไมเห็นประโยชนท่ีตนจะไดรับจากการรายงานขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน (จิตรภา รุนประพันธ, 2554, 22; 

รสสุคนธ สมบูรณชัย, 2553, 102) ซึ่งบุคคลเหลาน้ีก็มักจะปดบังขอผิดพลาดน้ันสําเร็จเน่ืองจากขอมูลขาวสารท่ีไม

สมมาตรและปญหาคุณธรรมวิบัติ กลาวคือผูปฏิบัติงานจะมีขอมูลการปฏิบัติงานมากกวาผูตรวจสอบภายในซึ่งทําการ

สุมตรวจเปนครั้งคราวและจะพบวาจํานวนผูตรวจสอบภายในมักจะมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานท้ังหมด 

(ลอยลม ประเสิรฐศร,ี 2554, 9-14) 

เพ่ือจะเปรียบเทียบใหมองเห็นภาพงายข้ึน ขาพเจาจะเปรียบเทียบการหลบเลี่ยงการตรวจสอบภายในกับการ

หลีกเลี่ยงภาษีตางๆในประเทศไทย จากงานวิจัยของรุงชัย โกศการิกา (2557, 7-8) ท่ีหยิบยกเรื่องปญหาและอุปสรรค

ในการจัดการกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรการนําเขารถยนตซุปเปอรคารในประเทศไทย และงานวิจัยของดนุพล 

จาตุรนตพงศา (2558, 23) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปญหาการเหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินไดจากการรับให พบวา

สาเหตุหลักของการหลีกเลี่ยงภาษีมาจากฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษีท่ีทําใหผูเสียภาษีพยายามเลียงภาษีเพ่ือลด

รายจายซึ่งนับเปนตนทุนของตนลง รวมท้ังบทลงโทษการหลีกเลี่ยงภาษีท่ียังไมรนุแรงเพียงพอท่ีจะทําใหผูหลีกเลี่ยงภาษี

ยอมเสียภาษี เน่ืองจากผลประโยชนท่ีไดรับจากหลบหนีภาษีอากรยังคุมคาพอกับการเสี่ยงตอบทลงโทษท่ีอาจไดรับ 

นอกจากน้ี สาเหตุอีกประการหน่ึงของการหลีกเลียงภาษีคือทัศนคติของผูเสียภาษีซึ่งแตกตางกันไป ชาวบาน

ท่ัวไปอาจมองวาการเสียภาษีเปนเพียงหนาท่ีทางศีลธรรม แตนักธุรกิจอาจมองการเสียภาษีเปนตนทุนทางธุรกิจ ซึ่งท้ัง

สองก็มีทัศนคติท่ีแตกตางจากผูเสียภาษีท่ีไมพอใจกับการบริหารจัดการภาษีของรัฐบาล 

จากปญหาท่ีพบบอยในการตรวจสอบภายในและหลักการทางเศรษฐศาสตรดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงมี

ความคิดท่ีจะนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอันไดแกแบบจําลองอาชญากรท่ีมีเหตุมีผลหรือ Becker Model ของ Gary 

Becker ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีวา คนทุกคนมีสิทธิเปนอาชญากร โดยเขาจะเลือกทําในสิ่งท่ีตนไดรับประโยชนสูงสุด 

ภาคบรรยาย   71 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที ่5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขบัเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

การจูงใจใหพนักงานในหนวยงานซอมบํารุงอากาศยานรายงานความผิดพลาดดวยความสมัครใจก็สามารถทําไดโดยลด

ตนทุนในการรายงาน และแสดงใหพนักงานเห็นถึงผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการรายงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือลดตนทุนในการตรวจสอบภายใน โดยใชขอมูลท่ีไดจากการรายงานขอผิดพลาดดวยความสมัครใจ

ของพนักงานในฝายซอมบํารุงอากาศยานเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน 

2. เพ่ือเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานจริงและนําขอมูลมาพัฒนาคุณภาพของการซอมบํารุงอากาศยานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยการใหความรูและประยุกตคุณภาพเขากับการปฏิบัติงานจริง 

 

สมมติฐานของการวิจัย   

พนักงานในหนวยซอมบํารุงอากาศยาน จะเลอืกท่ีจะรายงานขอผิดพลาดดวยความสมัครใจมากข้ึน หากการ

รายงานน้ันมีตนทุนนอยกวาประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการรายงานน้ัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีถูกหยิบยกมาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ีไดแก พนักงานในหนวยงานซอมบํารุงอากาศยาน

ของสายการบินตนทุนต่ํา ซึ่งใชอากาศยานแบบเชา 

ทฤษฎี วิธีและขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

Becker Model เปนแบบจําลองท่ีวิเคราะหถึงปจจัย 3 ตัวอันไดแก ตนทุน (Cost) แทนดวยตัวแปร C, 

ประโยชนท่ีไดรับ (benefit) แทนดวยตัวแปร B และความนาจะเปนท่ีจะรอดจากการถูกจับได แทนดวยตัวแปร p ทํา

ใหความนาจะเปนในการถูกจับไดมีคาเทากับ 1-p (STOP HERE) 

มนุษยจะตัดสินใจเลือกทําผิดหากประเมินรวมกับความนาจะเปนแลวเห็นวาประโยชนท่ีไดรับจากการทําผิด

น้ันมีมากกวาตนทุนท่ีเกิดจากการทําผิดหรือเมื่อ pB > (1-p)C ดังน้ัน เพ่ือเปนการจูงใจใหคนเลือกไมกระทําผิด บริษัท

ตองหาวิธีปรับแตงคา B, C และ p ข้ึนลงจนกวา pB จะมีคานอยกวา (1-p)C (Edward L. Glaeser, 1999, 1-31)  

เน่ืองจากการซอมบํารุงอากาศยานเปนศาสตรท่ีคอนขางเฉพาะทางและอาจเขาใจไดยากสําหรับบุคคลท่ัวไป 

ขาพเจาหยิบยกเหตุการณซึ่งเขาใจงายและเกิดข้ึนบอยมาเปนตัวแปรในการพิสูจนทฤษฏีดังกลาว ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

1. การรายงานการตรววจพบ Foreign Object Debris (FOD)  

Foreign Object Debris หรือ FOD คือวัตถุแปลกปลอมท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายกับอากาศยาน สิ่งท่ี

สายการบินเจอบอยครั้งคือการเสียหายของลอจาก FOD บางครั้งอาจมากไปถึงความเสียหายโครงสรางอากาศยานหรือ

เครื่องยนต และบางครั้งเพียงแคเศษเหล็กแทงเล็กๆก็เปนสาเหตุใหเกิดความสูญเสียจากอากาศยานตกมาแลว ดัง

ตัวอยางของสายการบินแอรฟรานซเท่ียวบินท่ี  AFR 4590 ท่ีประสบอุบัติเหตุอากาศยานตกหลงัจากเทคออฟไดเพียง 5 

นาทีเน่ืองมาจากยางระเบิดจาก FOD และไปกระแทกกับสวนปกของอากาศยานเปนผลใหผูโดยสารและลูกเรือเสียชีวิต

ท้ังลําในป 2543 (Bureau Enquêtes-Accidents, 2000, 17) 
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บางครั้ง FOD ในลานจอดอากาศยาน มักจะถูกละเลยจากสายตาของบุคคลท่ัวไป หากมันมิไดอยูในพ้ืนท่ีท่ี

อยูภายใตความรับผิดชอบของตน โดยทุกคนลืมตระหนักผลเสยีหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสวนรวมได ซึ่งสําหรับเรื่องน้ี ไดมี

สายการบินหน่ึงสรางโครงการรณรงคเก่ียวกับการรายงาน FOD โดยมีวิธีการซึ่งสอดคลองกับ Becker Model 

ดังตอไปน้ี 

1.1 ลดตนทุนในการรายงาน เพ่ือจูงใจใหพนักงานรายงานเก่ียวกับ FOD มากข้ึน โดยการเพ่ิมชองทางในการ

รายงาน ไมวาจะเปนการรายงานในระบบออนไลน การสงผานขอความ หรือชองทางโซเชียลซึ่งเปนท่ีแพรหลายใน

ปจจุบัน  

1.2 เพ่ิมผลประโยชนใหพนักงานผูรายงานเก่ียวกับ FOD ท้ังทางตรงคือการมอบรางวัลใหกับบุคคลท่ีรายงาน

บอยครั้งอยางสม่ําเสมอและครบถวน และประโยชนทางออมคือมีการช้ีแจงใหพนักงานไดทราบถึงขอมูลดังกลาวจะถูก

สงตอใหกับการทาอากาศยานซึ่งเปนผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีเพ่ือหาทางแกไขและปองกัน ซึ่งสุดทายผลประโยชนก็จะกลับมา

สูบริษัทและตัวพนักงานเอง 

สําหรับกรณีน้ี จุดมุงหมายคือการเพ่ิมการรายงานเก่ียวกับ FOD โดยคา p จะถูกประเมินเปนคาคงท่ี

เน่ืองจากการละเลยการรายงาน FOD ภายนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตน มิไดถือเปนความผิดแตอยางใด บริษัท

ปรับตัวแปร 2 ตัว น่ันคือการลดตนทุนในการรายงาน (C) และเพ่ิมผลประโยชนใหพนักงานผูรายงาน (B) ใน

เวลาเดียวกัน ทําใหสุดทาย pB มีคามากกวา (1-p)C ทําใหคนสวนใหญเลือกท่ีจะรายงาน FOD ซึ่งเปนไปตามสถิติท่ีมี

การรายงานเก่ียวกับ FOD เพ่ิมข้ึนมากและรายงานอุบัติเหตุจาก FOD ลดลงอยางมาก 

pB> (1-p) C 

 

2. การละเลยบางข้ันตอนในการซอมบํารุงอากาศยาน  

เน่ืองจากการซอมบํารุงอากาศยาน เปนงานท่ีซับซอนและข้ันตอนท่ีละเอียด ทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ถูกกํากับดวยคูมือท่ีออกโดยผูผลิตอากาศยานอาทิเชน Aircraft Maintenance Manual (AMM) ซึ่งเปนคูมือท่ีอธิบาย

ข้ันตอนการซอมบํารุงอากาศยานเปนลําดับข้ันตอนโดยละเอียด, Aircraft Illustrated Parts Catalog (AIPC) ซึ่งเปน

คูมือท่ีใชอางอิงในการสั่งอะไหลเพ่ือมาติดตั้งบนอากาศยาน, Structural Repair Manual (SRM) ซึ่งเปนคูมือท่ีใชเปน

เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและซอมบํารุงโครงสรางอากาศยาน หรือ Component Maintenance Manual 

(CMM) ซึ่งเปนคูมือท่ีใชในการซอมบํารุงอุปกรณท่ีติดตั้งบนอากาศยาน หรือกฏหมายท่ีออกโดยสํานักงานการบินพล

เรือนแหงประเทศไทย อาทิเชน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

ความละเอียดซับซอนของข้ันตอนการซอมบํารุงอากาศยานดังกลาวขางตน อาจเปนสาเหตุใหบางครั้งข้ันตอน

บางข้ันตอนอาจถูกละเลยไป ดังจะเห็นไดจากประวัติศาสตรอุบัติเหตุทางอากาศท่ีเกิดจากความผิดพลาดระหวางการ

ซอมบํารุงอากาศยาน อาทิเชน อุบัติเหตุของสายการบินบริติชแอรเวย เท่ียวบินท่ี BA5390 ในป 1990 ท่ีเกิดอุบัติเหตุ

หนาตางในหองนักบินหลุดขณะทําการบิน สงผลให 1 ในนักบินถูกดูดออกไปนอกเครื่องบิน เคราะหดียังมีลูกเรือ

สามารถชวยดึงรั้งขาของเขาไวในเครื่องจนเครื่องลง ณ สนามบินอยางปลอดภัยได แตก็ทําใหนักบินดังกลาวไดรับ

บาดเจ็บพอสมควร ภายหลังการสอบสวนพบวา สาเหตุของเรื่องดังกลาวมาจากการติดตั้งตัวยึด (Bolt) ผิดขนาด 

เน่ืองจากการขามข้ันตอนในการตรวจสอบอะไหลตาม AIPC กอนการติดตั้ง (K P Smart, 1992, 40) หรืออุบัติเหตุของ

สายการบินเฮลิออสแอรเวยเท่ียวบินท่ี HCY522 ในป 2005 ท่ีพนักงานทําการซอมเก่ียวกับระบบแรงดันภายในอากาศ

ยาน และลืมปรับสวิตซกลับมาท่ีตําแหนงท่ีควรเปนตามท่ีระบุใน AMM ประกอบกับนักบินไมทันสังเกตความผิดปกติ

ดังกลาวทําใหไมสามารถควบคุมความดันภายในหองโดยสารสงผลใหเกิดภาวะพรองออกซิเจน (Hypoxia) กับผูโดยสาร
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และลูกเรือท้ังลํา ตามปกติแลว เมื่ออากาศยานบินสูงข้ึนหากไมมีการปรับแรงดันของอากาศยาน จะทําใหออกซิเจน

ภายในอากาศยานซึ่งรวมท้ังหองนักบินและหองโดยสารลดลงเรื่อยๆ ในเหตุการณน้ีก็เชนกัน เมื่ออากาศยานบินสูงข้ึน

ไปเรื่อยๆทําใหอากาศนอยลงเรื่อยๆจนในท่ีสุด ทุกคนรวมท้ังนักบินผูควบคุมอากาศยานหมดสติ อากาศยานยังคงบิน

ตอไปไดดวยระบบอัตโนมัติของเครื่อง (Auto Pilot) ไปเรื่อยๆจนนํ้าทันหมดและอากาศยานตกเปนผลใหผูโดยสารและ

ลูกเรือเสียชีวิตท้ังลํา (Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, 2006, 3-7) หรืออุบัติเหตุครั้ง

ยิ่งใหญของสายการบินไชนาแอรไลนเท่ียวบินท่ี CI611 ในป 2002 ท่ีเกิดโครงสรางอากาศยานฉีกขาดระหวางทําการ

บิน ทําใหอากาศยานตกและผูโดยสารรวมท้ังลูกเรือท้ังลําจํานวน 225 คนเสียชีวิต จากการสอบสวนภายหลังทราบวา

สาเหตุของอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการซอมบํารุงโครงสรางอากาศยานยอนหลังไปเมื่อ 22 ปกอน ซึ่งอากาศยานลํา

ดังกลาวประสบอุบัติเหตุชวงทายของอากาศยานกระแทกและครูดไปกับลานจอดขณะทําการรอนลง (Tail Strike) และ

วิธีการรวมท้ังวัสดุท่ีในการซอมบํารุงครั้งน้ันไมเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุใน SRM ระหวางชวงเวลา 22 ปดังกลาวมี

การใชงานอากาศยานดังกลาวโดยตลอดทําใหเกิดความเสียหายสะสมข้ึนเรื่อยๆจนกระท่ังวันเกิดเหตุท่ีโครงสรางของ

อากาศยานเกิดความเสียหายแตกหักขณะทําการบิน (Aviation Safety Council, 2003, 314-345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในอุตสาหกรรมสายการบิน ความตรงตอเวลานับเปนปจจัยลําดับตนๆท่ีมีผลตอความนาเช่ือถือของบริษัท 

ดังน้ันในทุกสวนงานมักถูกกดดันใหทํางานแขงกับเวลา จนบางครั้งบางข้ันตอนของการทํางานอาจถูกละเลยไป ซึ่ง

ผูตรวจสอบภายในท่ีมีจํานวนจํากัดไมสามารถจะทําการตรวจสอบไดตลอดเวลา จึงสรางแรงจูงใจใหพนักงานผูกระทํา

ผิดเต็มใจท่ีจะเดินเขามาสารภาพความผิดน้ันเอง เพ่ือหาหาทางแกไขและปองกัน ซึ่งสายการบินก็มีวิธีการรณรงคซึ่ง

สอดคลองกับ Becker Model ดังตอไปน้ี 

1.1 เพ่ิมตนทุนในการปกปดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหกับผูกระทําผิด โดยการใหความรูพนักงานเก่ียวกับ

บทลงโทษทางกฏหมายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําของเขา บางครั้งการละเลยการทําตามข้ันตอน สวนหน่ึงเปนเพราะ

การขาดความรูเก่ียวกับกฏหมายทําใหมิไดนําบทลงโทษท่ีอาจถูกดําเนินคดีมาคํานวณเปนตนทุนกอนการตัดสินใจ

กระทําการใดๆ รวมท้ังการตอบสนองตอขอมูลท่ีไดรับจากพนักงานก็เปนหน่ึงในปจจัยท่ีจะจูงใจใหเกิดการรายงานดวย

ความสมัครใจ อาทิเชน การเกิดความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากการขาดแคลนทรัพยากรของบริษัท และการรายงานน้ัน

ไดรับการแกไขและปองกันจากผูมีอํานาจก็จะเปนสิ่งเราใหพนักงานยิ่งเต็มใจท่ีจะรายงานขอผิดพลาดตางๆ  

1.2 ประโยชนของผูกระทําผิดท่ีพยายามปกปดความผิดถือเปนตัวแปรท่ีมีคาคงท่ี เน่ืองจากผลประโยชนท่ี

ไดรับยังคงไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะในสถานการณใด  

New 10 UNF  New 8 UNC  Old 10 UNF  

ภาคบรรยาย   74 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที ่5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขบัเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

1.3 นอกจากการเพ่ิมตนทุนในการปกปดความผิดพลาดแลว ทางบริษัทไดเพ่ิมความนาจะเปนในการจับความ

ผิดพลาดไดโดยเพ่ิมการตรวจสอบภายในในชวงเวลาท่ีคิดวาจะมีการขามข้ันตอนการทํางานมากกวาชวงอ่ืน อาทิเชน 

การตรวจสอบระหวางการเปลี่ยนเท่ียวบินซึ่งหากเท่ียวบินในประเทศจะใชเวลาเพียงประมาณ 35 นาทีและหากเปน

เท่ียวบินระหวางประเทศก็อาจจะใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ชวงเวลาดังกลาวจะเปนเวลาเรงดวนท่ีตองทํางานแขงกับ

เวลา มีสิทธิท่ีการทํางานขามข้ันตอนจะเกิดข้ึนไดมาก หรือชวงเวลากลางคืนซึ่งเปนชวงเวลานอนของคนปกติแต

พนักงานในหนวยงานซอมบํารุงอากาศยานยังตองทํางานอยู จึงอาจเกิดความเหน่ือยลาหรือผิดพลาดไดมากกวาในเวลา

กลางวัน  

สําหรับกรณีน้ี จุดมุงหมายคือการเพ่ิมการรายงานความผิดพลาดดวยความสมัครใจหรือลดการปกปดความ 

ผิด โดยการเพ่ิมตนทุนในการปกปดความขอผิดพลาดข้ึน (C) และเพ่ิมความนาจะเปนในการถูกจับไดใหมากข้ึน ((1-

p) ) น่ันคือความนาจะเปนในการรอดจากการถูกจับไดลดลงน่ันเอง (p) ทําใหสุดทาย pB มีคานอยกวา (1-p)C 

ทําใหคนสวนใหญเลือกท่ีจะรายงานความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนดวยความสมัครใจแทนการปกปดความผิดพลาดน้ัน 

pB< (1-p) C 

 

ผลการวิจัย  

จากกรณีท่ียกมาเปนตัวอยางท้ังกรณีการรายงานการตรววจพบ Foreign Object Debris (FOD) และกรณี

การละเลยบางข้ันตอนในการซอมบํารุงอากาศยานน้ัน จากจํานวนการรายงานขอผิดพลาดท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหคนพบความ

สอดคลองของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวาดวยเรื่องแบบจําลองอาชญากรท่ีมีเหตุมีผล (Becker Model) วาเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว น่ันคือคนทุกคนจะคํานวณตนทุนและผลประโยชนประกอบเขากับความนาจะเปน เพ่ือเฟนหาหนทาง

ท่ีทําใหตนไดรับประโยชนสูงสุดจากการกระทําใดๆ ดังน้ันหากตองการโนมนาวใหผูปฏิบัติงานรายงานขอผิดพลาดดวย

ความสมัครใจ บริษัทจะตองทําใหตัวผูปฏิบัติงานเห็นถึงประโยชนจากการรายงานขอผิดพลาดน้ันๆ เชน การใหรางวัล

แกบุคคลท่ีรายงานขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน การไมลงโทษบุคคลท่ีทําผิดดวยความไมตั้งใจแตจะใชประโยชนจากเรื่องราวท่ี

เกิดข้ึนกับกลุมคนเหลาน้ีเปนกรณีศึกษาใหกับผูปฏิบัติงานคนอ่ืนตอไป ตองพิสูจนใหผูรายงานเห็นถึงการตอบสนอง

อยางวองไวตอการรายงานน้ันๆเพ่ือเพ่ิมความไววางใจใหกับผูปฏิบัติงานวาการรายงานของเขาน้ันมิไดสูญเปลา หากแต

ยังประโยชนสุดทายกลับมายังตัวเขาและการทํางานของเขา ทฤษฎีน้ีมิเพียงแตใชไดในกรณีน้ีเทาน้ัน หากแตยังสามารถ

นําไปประยุกตชกับสถานการณอ่ืนๆในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

 

อภิปรายผล  

จากรายละเอียดและผลการวิจัยขางตนเปนเพียงสวนหน่ึงของการซอมบํารุงอากาศยานเทาน้ัน ยังมีงานสวน

อ่ืนๆอีกมากมายท่ีตองการการพัฒนา และเปนหนาท่ีของผูบริหารและผูตรวจสอบภายใน ในการคิดคนกลยุทธเพ่ือปรับ

เพ่ิมลดคา C, B และ p ไปเรื่อยๆเพ่ือผลประโยชนสูงสุดกับองคกร ผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

(1) งานวิจัยน้ีเปนการเก็บขอมูลจากสายการบินตนทุนต่ําท่ีใชอากาศยานแบบเชา หากถูกนําไปใชกับสายการ

บินท่ีมีปจจัยแวดลอมตางกันก็อาจตองใชตัวแปรท่ีแตกตางกันในการประเมิน 
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(2) เน่ืองจากงานตรวจสอบภายในมิไดมีเพียงแตในงานซอมบํารุงอากาศยานเทาน้ัน หากแตยังมีอีกหลาย

อุตสาหกรรมท่ีใชการตรวจสอบภายในเพ่ือพัฒนาองคกร ขาพเจาจึงหวังวางานวิจัยฉบับน้ีนาจะเปนประโยชนกับ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆได โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีสามารถมองเห็นตนทุนและผลประโยชนเปนตัวเลขท่ีชัดเจน 

  

กิตติกรรมประกาศ  

กอน อ่ืนตองขอขอบคุณ  โครงการนิติ เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณาจารยและวิทยากรทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรูเพ่ือเปนจุดกําเนิดของงานวิจัย

ฉบับน้ี รวมถึงสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทย ท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชนกับการพัฒนาตอยอดความรูทาง

วิศวกรรมศาสตรเขากับนิติศาสตรและเศรษฐศาสตรของขาพเจา  

ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุกติการต และ อ.ดร.อุกฤษณ มุสิกพันธุ อาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการ

ตามลําดับ ท่ีใหคําปรึกษาตลอดจนแนะนําแนวทางท้ังท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาและการทํางาน ทําใหขาพเจา

สามารถทํางานวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จ รวมท้ังนําความรูท่ีไดการจากเลาเรียนไปใชประโยชนกับการทํางาน 

หากมีขอผิดพลาดประการใดในงานวิจัยน้ี ขาพเจาขอนอมรับคําแตเพียงผูเดียว 
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