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แบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมีผลกับการรายงานความผิดพลาดดวยความสมัครใจของ
พนักงานในฝายซอมบํารุงอากาศยาน
Becker Model and Voluntary Report from staffs in Aircraft
Maintenance Field
ศิรินันท ลีลาพีระพันธ 1

บทคัดยอ
การคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับหลักการทางวิศวกรรม
และมาตรการทางกฏหมายเพื่อชวยในการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพภายในของการซอม
บํารุงอากาศยาน
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ถูกหยิบยกมาใชคือทฤษฎี “แบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมีผล” ซึ่งตั้งอยูบนหลัก
สมมติฐานพื้นฐานที่วา คนทุกคนมีสิทธิจะเปนอาชญากร โดยการตัดสินใจกระทําผิดจะมาจากการชั่งน้ําหนักระหวาง
ตนทุนที่จะตองเสียไปกับผลประโยชนที่จะไดรับจากการกระทํานั้น หากการกระทําใดใหประโยชนสูงสุด เขาจะเลือกที่
จะกระทําสิ่งนั้น ซึ่งปจจัยที่แตละบุคคลนํามาคํานวณเปนตนทุนและผลประโยชนก็อาจแตกตางกันไปตามที่สถานการณ
และทัศนคติสวนบุคคล งานศึกษาวิจัยฉบับนี้มีการคนควาขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางอากาศที่มีสาเหตุมาจากความ
ผิดพลาดในการซอมบํารุง มาประกอบกับการเก็บขอมูลและวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นบอยในแวดวงสายการบิน
ตนทุนต่ําในประเทศไทย โดยพบวา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรดังกลาวสามารถนํามาใชโนมนาวใหผูปฏิบัติงานในฝาย
ซอมบํารุงอากาศยานรายงานดวยความสมัครใจมากขึ้น ซึ่งเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงชวยลดตนทุนการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในของการซอมบํารุงอากาศยาน
คํ า สํ า คั ญ : การตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในของการซ อ มบํ า รุ ง อากาศยาน, การซ อ มบํ า รุ ง อากาศยาน, ต น ทุ น ,
ผลประโยชน, แบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมีผล

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
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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
อยางที่ทราบกันดีวา ในยุคปจจุบันการขนสงทางอากาศถือเปนการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูง
มากเมื่อเทียบการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ สาเหตุนี้ทําใหผูคนหันมาใชบริการการขนสงทางอากาศยานเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก ทําใหอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยตองขยายตัวขึ้นเพื่อรองรับความตองการที่มากขึ้นทั้งการขนสง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เห็นไดจากการมีสายการบินใหมๆเกิดขึ้นมากมายในชวง 10 ปที่ผานมา แตการ
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนี้ก็ทําใหเกิดขอกังขาขึ้นวา ประเทศไทยมีความพรอมสําหรับอุตสาหกรรมนี้เพียงพอแลวหรือไม
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานดานการบิน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสํานักงานการบินพลเรือน
แห ง ประเทศไทย (Civil Aviation of Thailand หรื อ CAAT) หรื อ กรมการบิ น พลเรื อ น (Department of Civil
Aviation Thailand หรือ DCA Thailand) ในอดีตถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือดานมาตรฐานความปลอดภัยลง
หลังจากถูกตรวจสอบโดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization
หรือ ICAO) ในป 2558 (สถาบันการบินพลเรือน, 2558, 1-3) โดย ICAO ประกาศผลการตรวจสอบในเว็บไซตซึ่งเปน
สาธารณะวา การทํางานของ CAAT ของประเทศไทยอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของโลกตามภาพที่ 1

ภาพที่ 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
เหตุการณนี้ไมเพียงสงผลกระทบตอสายการบินในประเทศไทยเทานั้น หากยังสงผลกระทบในระดับประเทศ
เนื่องจากผลจากการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือดานความมาตรฐานปลอดภัยหรือการติดธงแดงของ ICAO ครั้งนี้ ทํา
ใหบางประเทศสมาชิก ICAO ซึ่งเปนประเทศยอดนิยมในการทองเที่ยวของคนไทยอาทิเชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต ออกมาตรการระงับการเพิ่มเสนทางบินไปยังประเทศดังกลาวของสายการบินที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของ
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CAAT ซึ่งมาตรการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงอันไดแกธุรกิจสายการบินของ
ไทยที่อยูภายใตความควบคุมดูแลของ CAAT ที่ไมสามารถเพิ่มเสนทางในประเทศดังกลาวได ทําใหผูโดยสารตองหันไป
พึ่งพาบริการของสายการบินตางชาติที่ปจจุบันเขามาตีตลาดในประเทศไทยเปนจํานวนมาก สงผลใหรายไดไหลออก
จากประเทศไทย และยั งส งผลกระทบทางอ อ มไปถึ งธุร กิ จ ต อ เนื่ อ งอื่ น ๆด ว ย เช น ธุ รกิ จ โรงแรม ธุร กิ จท อ งเที่ ย ว
(ประชาชาติออนไลน. 2558)
เหตุการณการโดนลดระดับของ CAAT ครั้งนี้ หากจะกลาวโทษแตเพียง CAAT อยางเดียวก็คงไมถูกตองนัก
เพราะสายการบินบางสายการบินก็ยังมีการละเลยการปฏิบัติตามกฏระเบียบของ CAAT อยู สิ่งหนึ่งที่จะสามารถชวย
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ การตรวจสอบภายในของสายการบินเอง เนื่องจากการ
ตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรอีกทั้งยังชวยสงเสริมกระบวนกํากับดูแลกิจการรวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน และยัง
เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนากอนการเกิดอุบัติเหตุอุบัติการณซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรภา รุนประพันธ (2554,
14) แตปญหาที่ผูตรวจสอบภายในมักเผชิญในทุกภาคธุรกิจคือการพยายามปดบังความผิดพลาดและไมใหความรวมมือ
ของบุคลากรในระดับปฏิบัติการที่ถูกตรวจสอบอันเนื่องมาจากความไมเขาใจจุดประสงคที่แทจริงของการตรวจสอบ
ภายในและมองไมเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการรายงานขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น (จิตรภา รุนประพันธ, 2554, 22;
รสสุคนธ สมบูรณ ชัย, 2553, 102) ซึ่งบุคคลเหลานี้ก็มักจะปดบังขอผิดพลาดนั้นสําเร็จเนื่องจากขอมูลขาวสารที่ไม
สมมาตรและปญหาคุณธรรมวิบัติ กลาวคือผูปฏิบัติงานจะมีขอมูลการปฏิบัติงานมากกวาผูตรวจสอบภายในซึ่งทําการ
สุมตรวจเปนครั้งคราวและจะพบวาจํานวนผูตรวจสอบภายในมักจะมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับผูปฏิบัติงานทั้งหมด
(ลอยลม ประเสิรฐศรี, 2554, 9-14)
เพื่อจะเปรียบเทียบใหมองเห็นภาพงายขึ้น ขาพเจาจะเปรียบเทียบการหลบเลี่ยงการตรวจสอบภายในกับการ
หลีกเลี่ยงภาษีตางๆในประเทศไทย จากงานวิจัยของรุงชัย โกศการิกา (2557, 7-8) ที่หยิบยกเรื่องปญหาและอุปสรรค
ในการจั ดการกั บ การหลี ก เลี่ย งภาษี อ ากรการนํ าเข ารถยนตซุ ป เปอรคารในประเทศไทย และงานวิจัย ของดนุ พ ล
จาตุรนตพงศา (2558, 23) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปญหาการเหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินไดจากการรับให พบวา
สาเหตุหลักของการหลีกเลี่ยงภาษีมาจากฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษีที่ทําใหผูเสียภาษีพยายามเลียงภาษีเพื่อลด
รายจายซึ่งนับเปนตนทุนของตนลง รวมทั้งบทลงโทษการหลีกเลี่ยงภาษีที่ยังไมรนุ แรงเพียงพอที่จะทําใหผหู ลีกเลี่ยงภาษี
ยอมเสียภาษี เนื่องจากผลประโยชนที่ไดรับจากหลบหนีภาษีอากรยังคุมคาพอกับการเสี่ยงตอบทลงโทษที่อาจไดรับ
นอกจากนี้ สาเหตุอีกประการหนึ่งของการหลีกเลียงภาษีคือทัศนคติของผูเสียภาษีซึ่งแตกตางกันไป ชาวบาน
ทั่วไปอาจมองวาการเสียภาษีเปนเพียงหนาที่ทางศีลธรรม แตนักธุรกิจอาจมองการเสียภาษีเปนตนทุนทางธุรกิจ ซึ่งทั้ง
สองก็มีทัศนคติที่แตกตางจากผูเสียภาษีที่ไมพอใจกับการบริหารจัดการภาษีของรัฐบาล
จากปญหาที่พบบอยในการตรวจสอบภายในและหลักการทางเศรษฐศาสตรดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงมี
ความคิดที่จะนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอันไดแกแบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมีผลหรือ Becker Model ของ Gary
Becker ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา คนทุกคนมีสิทธิเปนอาชญากร โดยเขาจะเลือกทําในสิ่งที่ตนไดรับประโยชนสูงสุด
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การจูงใจใหพนักงานในหนวยงานซอมบํารุงอากาศยานรายงานความผิดพลาดดวยความสมัครใจก็สามารถทําไดโดยลด
ตนทุนในการรายงาน และแสดงใหพนักงานเห็นถึงผลประโยชนที่เขาจะไดรับจากการรายงาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อลดตนทุนในการตรวจสอบภายใน โดยใชขอมูลที่ไดจากการรายงานขอผิดพลาดดวยความสมัครใจ
ของพนักงานในฝายซอมบํารุงอากาศยานเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
2. เพื่อเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานจริงและนําขอมูลมาพัฒนาคุณภาพของการซอมบํารุงอากาศยานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการใหความรูและประยุกตคุณภาพเขากับการปฏิบัติงานจริง
สมมติฐานของการวิจัย
พนักงานในหนวยซอมบํารุงอากาศยาน จะเลือกที่จะรายงานขอผิดพลาดดวยความสมัครใจมากขึ้น หากการ
รายงานนั้นมีตนทุนนอยกวาประโยชนที่เขาจะไดรับจากการรายงานนั้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ถูกหยิบยกมาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ไดแก พนักงานในหนวยงานซอมบํารุงอากาศยาน
ของสายการบินตนทุนต่ํา ซึ่งใชอากาศยานแบบเชา
ทฤษฎี วิธีและขอมูลที่ใชในการวิจัย
Becker Model เป น แบบจํ าลองที่ วิ เคราะห ถึงป จ จั ย 3 ตั วอั น ได แ ก ต น ทุ น (Cost) แทนด วยตั วแปร C,
ประโยชนที่ไดรับ (benefit) แทนดวยตัวแปร B และความนาจะเปนที่จะรอดจากการถูกจับได แทนดวยตัวแปร p ทํา
ใหความนาจะเปนในการถูกจับไดมีคาเทากับ 1-p (STOP HERE)
มนุษยจะตัดสินใจเลือกทําผิดหากประเมินรวมกับความนาจะเปนแลวเห็นวาประโยชนที่ไดรับจากการทําผิด
นั้นมีมากกวาตนทุนที่เกิดจากการทําผิดหรือเมื่อ pB > (1-p)C ดังนั้น เพื่อเปนการจูงใจใหคนเลือกไมกระทําผิด บริษัท
ตองหาวิธีปรับแตงคา B, C และ p ขึ้นลงจนกวา pB จะมีคานอยกวา (1-p)C (Edward L. Glaeser, 1999, 1-31)
เนื่องจากการซอมบํารุงอากาศยานเปนศาสตรทคี่ อนขางเฉพาะทางและอาจเขาใจไดยากสําหรับบุคคลทั่วไป
ขาพเจาหยิบยกเหตุการณซึ่งเขาใจงายและเกิดขึ้นบอยมาเปนตัวแปรในการพิสูจนทฤษฏีดังกลาว ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. การรายงานการตรววจพบ Foreign Object Debris (FOD)
Foreign Object Debris หรือ FOD คือวัตถุแปลกปลอมที่อาจทําใหเกิดความเสียหายกับอากาศยาน สิ่งที่
สายการบินเจอบอยครั้งคือการเสียหายของลอจาก FOD บางครั้งอาจมากไปถึงความเสียหายโครงสรางอากาศยานหรือ
เครื่องยนต และบางครั้งเพียงแคเศษเหล็กแทงเล็กๆก็เปนสาเหตุใหเกิดความสูญเสียจากอากาศยานตกมาแลว ดัง
ตัวอยางของสายการบินแอรฟรานซเที่ยวบินที่ AFR 4590 ที่ประสบอุบัติเหตุอากาศยานตกหลังจากเทคออฟไดเพียง 5
นาทีเนื่องมาจากยางระเบิดจาก FOD และไปกระแทกกับสวนปกของอากาศยานเปนผลใหผูโดยสารและลูกเรือเสียชีวิต
ทั้งลําในป 2543 (Bureau Enquêtes-Accidents, 2000, 17)
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บางครั้ง FOD ในลานจอดอากาศยาน มักจะถูกละเลยจากสายตาของบุคคลทั่วไป หากมันมิไดอยูในพื้นที่ที่
อยูภายใตความรับผิดชอบของตน โดยทุกคนลืมตระหนักผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสวนรวมได ซึ่งสําหรับเรื่องนี้ ไดมี
สายการบิ น หนึ่ ง สร า งโครงการรณรงค เกี่ ย วกั บ การรายงาน FOD โดยมี วิ ธี ก ารซึ่ ง สอดคล อ งกั บ Becker Model
ดังตอไปนี้
1.1 ลดตนทุนในการรายงาน เพื่อจูงใจใหพนักงานรายงานเกี่ยวกับ FOD มากขึ้น โดยการเพิ่มชองทางในการ
รายงาน ไมวาจะเปนการรายงานในระบบออนไลน การสงผานขอความ หรือชองทางโซเชียลซึ่งเปนที่แพรหลายใน
ปจจุบัน
1.2 เพิ่มผลประโยชนใหพนักงานผูรายงานเกี่ยวกับ FOD ทั้งทางตรงคือการมอบรางวัลใหกับบุคคลที่รายงาน
บอยครั้งอยางสม่ําเสมอและครบถวน และประโยชนทางออมคือมีการชี้แจงใหพนักงานไดทราบถึงขอมูลดังกลาวจะถูก
สงตอใหกับการทาอากาศยานซึ่งเปนผูรับผิดชอบพื้นที่เพื่อหาทางแกไขและปองกัน ซึ่งสุดทายผลประโยชนก็จะกลับมา
สูบริษัทและตัวพนักงานเอง
สํ าหรั บ กรณี นี้ จุ ด มุ งหมายคื อ การเพิ่ ม การรายงานเกี่ ย วกั บ FOD โดยค า p จะถู ก ประเมิ น เป น ค า คงที่
เนื่องจากการละเลยการรายงาน FOD ภายนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน มิไดถือเปนความผิดแตอยางใด บริษัท
ปรับตัวแปร 2 ตัว นั่นคือการลดตนทุนในการรายงาน (C) และเพิ่มผลประโยชนใหพนักงานผูรายงาน (B) ใน
เวลาเดียวกัน ทําใหสุดทาย pB มีคามากกวา (1-p)C ทําใหคนสวนใหญเลือกที่จะรายงาน FOD ซึ่งเปนไปตามสถิติท่ีมี
การรายงานเกี่ยวกับ FOD เพิ่มขึ้นมากและรายงานอุบัติเหตุจาก FOD ลดลงอยางมาก
pB> (1-p) C
2. การละเลยบางขั้นตอนในการซอมบํารุงอากาศยาน
เนื่องจากการซอมบํารุงอากาศยาน เปนงานที่ซับซอนและขั้นตอนที่ละเอียด ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง
ถูกกํากับดวยคูมือที่ออกโดยผูผลิตอากาศยานอาทิเชน Aircraft Maintenance Manual (AMM) ซึ่งเปนคูมือที่อธิบาย
ขั้นตอนการซอมบํารุงอากาศยานเปนลําดับขั้นตอนโดยละเอียด, Aircraft Illustrated Parts Catalog (AIPC) ซึ่งเปน
คูมือที่ใชอางอิงในการสั่งอะไหลเพื่อมาติดตั้งบนอากาศยาน, Structural Repair Manual (SRM) ซึ่งเปนคูมือที่ใชเปน
เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและซอ มบํ ารุงโครงสรางอากาศยาน หรือ Component Maintenance Manual
(CMM) ซึ่งเปนคูมือที่ใชในการซอมบํารุงอุปกรณที่ติดตั้งบนอากาศยาน หรือกฏหมายที่ออกโดยสํานักงานการบินพล
เรือนแหงประเทศไทย อาทิเชน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
ความละเอียดซับซอนของขั้นตอนการซอมบํารุงอากาศยานดังกลาวขางตน อาจเปนสาเหตุใหบางครั้งขั้นตอน
บางขั้นตอนอาจถูกละเลยไป ดังจะเห็นไดจากประวัติศาสตรอุบัติเหตุทางอากาศที่เกิดจากความผิดพลาดระหวางการ
ซอมบํารุงอากาศยาน อาทิเชน อุบัติเหตุของสายการบินบริติชแอรเวย เที่ยวบินที่ BA5390 ในป 1990 ที่เกิดอุบัติเหตุ
หนาตางในหองนักบิ นหลุดขณะทําการบิน สงผลให 1 ในนักบิน ถูกดูดออกไปนอกเครื่องบิน เคราะห ดียังมีลูกเรือ
สามารถชวยดึงรั้งขาของเขาไวในเครื่องจนเครื่องลง ณ สนามบินอยางปลอดภัยได แตก็ทําใหนักบินดังกลาวไดรับ
บาดเจ็บพอสมควร ภายหลังการสอบสวนพบวา สาเหตุของเรื่องดังกลาวมาจากการติดตั้งตั วยึด (Bolt) ผิดขนาด
เนื่องจากการขามขั้นตอนในการตรวจสอบอะไหลตาม AIPC กอนการติดตั้ง (K P Smart, 1992, 40) หรืออุบัติเหตุของ
สายการบินเฮลิออสแอรเวยเที่ยวบินที่ HCY522 ในป 2005 ที่พนักงานทําการซอมเกี่ยวกับระบบแรงดันภายในอากาศ
ยาน และลืมปรับสวิตซกลับมาที่ตําแหนงที่ควรเปนตามที่ระบุใน AMM ประกอบกับนักบินไมทันสังเกตความผิดปกติ
ดังกลาวทําใหไมสามารถควบคุมความดันภายในหองโดยสารสงผลใหเกิดภาวะพรองออกซิเจน (Hypoxia) กับผูโดยสาร
ภาคบรรยาย 73

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ ที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

และลูกเรือทั้งลํา ตามปกติแลว เมื่ออากาศยานบินสูงขึ้นหากไมมีการปรับแรงดันของอากาศยาน จะทําใหออกซิเจน
ภายในอากาศยานซึ่งรวมทั้งหองนักบินและหองโดยสารลดลงเรื่อยๆ ในเหตุการณนี้ก็เชนกัน เมื่ออากาศยานบินสูงขึ้น
ไปเรื่อยๆทําใหอากาศนอยลงเรื่อยๆจนในที่สุด ทุกคนรวมทั้งนักบินผูควบคุมอากาศยานหมดสติ อากาศยานยังคงบิน
ตอไปไดดวยระบบอัตโนมัติของเครื่อง (Auto Pilot) ไปเรื่อยๆจนน้ําทันหมดและอากาศยานตกเปนผลใหผูโดยสารและ
ลู ก เรื อ เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง ลํ า (Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, 2006, 3-7) หรื อ อุ บั ติ เหตุ ค รั้ ง
ยิ่งใหญของสายการบินไชนาแอรไลนเที่ยวบินที่ CI611 ในป 2002 ที่เกิดโครงสรางอากาศยานฉีกขาดระหวางทําการ
บิน ทําใหอากาศยานตกและผูโดยสารรวมทั้งลูกเรือทั้งลําจํานวน 225 คนเสียชีวิต จากการสอบสวนภายหลังทราบวา
สาเหตุของอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการซอมบํารุงโครงสรางอากาศยานยอนหลังไปเมื่อ 22 ปกอน ซึ่งอากาศยานลํา
ดังกลาวประสบอุบัติเหตุชวงทายของอากาศยานกระแทกและครูดไปกับลานจอดขณะทําการรอนลง (Tail Strike) และ
วิธีการรวมทั้งวัสดุที่ในการซอมบํารุงครั้งนั้นไมเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุใน SRM ระหวางชวงเวลา 22 ปดังกลาวมี
การใชงานอากาศยานดังกลาวโดยตลอดทําใหเกิดความเสียหายสะสมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันเกิดเหตุที่โครงสรางของ
อากาศยานเกิดความเสียหายแตกหักขณะทําการบิน (Aviation Safety Council, 2003, 314-345)

New 10 UNF

New 8 UNC

Old 10 UNF

ในอุตสาหกรรมสายการบิน ความตรงตอเวลานับเปนปจจัยลําดับตนๆที่มีผลตอความนาเชื่อถือของบริษัท
ดังนั้นในทุกสวนงานมักถูกกดดันใหทํางานแขงกับเวลา จนบางครั้งบางขั้นตอนของการทํางานอาจถูกละเลยไป ซึ่ง
ผูตรวจสอบภายในที่มีจํานวนจํากัดไมสามารถจะทําการตรวจสอบไดตลอดเวลา จึงสรางแรงจูงใจใหพนักงานผูกระทํา
ผิดเต็มใจที่จะเดินเขามาสารภาพความผิดนั้นเอง เพื่อหาหาทางแกไขและปองกัน ซึ่งสายการบินก็มีวิธีการรณรงคซึ่ง
สอดคลองกับ Becker Model ดังตอไปนี้
1.1 เพิ่มตนทุนในการปกปดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหกับผูกระทําผิด โดยการใหความรูพนักงานเกี่ยวกับ
บทลงโทษทางกฏหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของเขา บางครั้งการละเลยการทําตามขั้นตอน สวนหนึ่งเปนเพราะ
การขาดความรูเกี่ยวกับกฏหมายทําใหมิไดนําบทลงโทษที่อาจถูกดําเนินคดีมาคํานวณเปนตนทุนกอนการตัดสินใจ
กระทําการใดๆ รวมทั้งการตอบสนองตอขอมูลที่ไดรับจากพนักงานก็เปนหนึ่งในปจจัยที่จะจูงใจใหเกิดการรายงานดวย
ความสมัครใจ อาทิเชน การเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรของบริษัท และการรายงานนั้น
ไดรับการแกไขและปองกันจากผูมีอํานาจก็จะเปนสิ่งเราใหพนักงานยิ่งเต็มใจที่จะรายงานขอผิดพลาดตางๆ
1.2 ประโยชนของผูกระทําผิดที่พยายามปกปดความผิดถือเปนตัวแปรที่มีคาคงที่ เนื่องจากผลประโยชนที่
ไดรับยังคงไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะในสถานการณใด
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1.3 นอกจากการเพิ่มตนทุนในการปกปดความผิดพลาดแลว ทางบริษัทไดเพิ่มความนาจะเปนในการจับความ
ผิดพลาดไดโดยเพิ่มการตรวจสอบภายในในชวงเวลาที่คิดวาจะมีการขามขั้นตอนการทํางานมากกวาชวงอื่น อาทิเชน
การตรวจสอบระหวางการเปลี่ยนเที่ยวบินซึ่งหากเที่ยวบินในประเทศจะใชเวลาเพียงประมาณ 35 นาทีและหากเปน
เที่ยวบินระหวางประเทศก็อาจจะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ชวงเวลาดังกลาวจะเปนเวลาเรงดวนที่ตองทํางานแขงกับ
เวลา มีสิ ทธิที่การทํ างานขามขั้น ตอนจะเกิดขึ้น ไดมาก หรือชวงเวลากลางคืนซึ่งเป นชวงเวลานอนของคนปกติแ ต
พนักงานในหนวยงานซอมบํารุงอากาศยานยังตองทํางานอยู จึงอาจเกิดความเหนื่อยลาหรือผิดพลาดไดมากกวาในเวลา
กลางวัน
สําหรับกรณีนี้ จุดมุงหมายคือการเพิ่มการรายงานความผิดพลาดดวยความสมัครใจหรือลดการปกปดความ
ผิด โดยการเพิ่มตนทุนในการปกปดความขอผิดพลาดขึ้น (C) และเพิ่มความนาจะเปนในการถูกจับไดใหมากขึ้น ((1p) ) นั่นคือความนาจะเปนในการรอดจากการถูกจับไดลดลงนั่นเอง (p) ทําใหสุดทาย pB มีคานอยกวา (1-p)C
ทําใหคนสวนใหญเลือกที่จะรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจแทนการปกปดความผิดพลาดนั้น
pB< (1-p) C
ผลการวิจัย
จากกรณีที่ยกมาเปนตัวอยางทั้งกรณีการรายงานการตรววจพบ Foreign Object Debris (FOD) และกรณี
การละเลยบางขั้นตอนในการซอมบํารุงอากาศยานนั้น จากจํานวนการรายงานขอผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นทําใหคนพบความ
สอดคลองของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวาดวยเรื่องแบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมีผล (Becker Model) วาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว นั่นคือคนทุกคนจะคํานวณตนทุนและผลประโยชนประกอบเขากับความนาจะเปน เพื่อเฟนหาหนทาง
ที่ทําใหตนไดรับประโยชนสูงสุดจากการกระทําใดๆ ดังนั้นหากตองการโนมนาวใหผูปฏิบัติงานรายงานขอผิดพลาดดวย
ความสมัครใจ บริษัทจะตองทําใหตัวผูปฏิบัติงานเห็นถึงประโยชนจากการรายงานขอผิดพลาดนั้นๆ เชน การใหรางวัล
แกบุคคลที่รายงานขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น การไมลงโทษบุคคลที่ทําผิดดวยความไมตั้งใจแตจะใชประโยชนจากเรื่องราวที่
เกิดขึ้นกับกลุมคนเหลานี้เปนกรณีศึกษาใหกับผูปฏิบัติงานคนอื่นตอไป ตองพิสูจนใหผูรายงานเห็นถึงการตอบสนอง
อยางวองไวตอการรายงานนั้นๆเพื่อเพิ่มความไววางใจใหกับผูปฏิบัติงานวาการรายงานของเขานั้นมิไดสูญเปลา หากแต
ยังประโยชนสุดทายกลับมายังตัวเขาและการทํางานของเขา ทฤษฎีนี้มิเพียงแตใชไดในกรณีนี้เทานั้น หากแตยังสามารถ
นําไปประยุกตชกับสถานการณอื่นๆในชีวิตประจําวันไดอีกดวย
อภิปรายผล
จากรายละเอียดและผลการวิจัยขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของการซอมบํารุงอากาศยานเทานั้น ยังมีงานสวน
อื่นๆอีกมากมายที่ตองการการพัฒนา และเปนหนาที่ของผูบริหารและผูตรวจสอบภายใน ในการคิดคนกลยุทธเพื่อปรับ
เพิ่มลดคา C, B และ p ไปเรื่อยๆเพื่อผลประโยชนสูงสุดกับองคกร ผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
(1) งานวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลจากสายการบินตนทุนต่ําที่ใชอากาศยานแบบเชา หากถูกนําไปใชกับสายการ
บินที่มีปจจัยแวดลอมตางกันก็อาจตองใชตัวแปรที่แตกตางกันในการประเมิน
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(2) เนื่องจากงานตรวจสอบภายในมิไดมีเพียงแตในงานซอมบํารุงอากาศยานเทานั้น หากแตยังมีอีกหลาย
อุตสาหกรรมที่ใชการตรวจสอบภายในเพื่อพัฒ นาองคกร ขาพเจาจึงหวังวางานวิจัยฉบั บนี้นาจะเปนประโยชนกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆได โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สามารถมองเห็นตนทุนและผลประโยชนเปนตัวเลขที่ชัดเจน
กิตติกรรมประกาศ
ก อ นอื่ น ต อ งขอขอบคุ ณ โครงการนิ ติ เ ศรษฐศาสตร ก ารค า ระหว า งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณาจารยและวิทยากรทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูเพื่อเปนจุดกําเนิดของงานวิจัย
ฉบับ นี้ รวมถึงสายการบิน ตน ทุน ต่ําในประเทศไทย ที่ใหขอ มูลอัน เปน ประโยชนกับ การพัฒ นาตอ ยอดความรูท าง
วิศวกรรมศาสตรเขากับนิติศาสตรและเศรษฐศาสตรของขาพเจา
ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุกติการต และ อ.ดร.อุกฤษณ มุสิกพันธุ อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
ตามลําดับ ที่ใหคําปรึกษาตลอดจนแนะนําแนวทางทั้ งที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการทํางาน ทําใหขาพเจา
สามารถทํางานวิจัยฉบับนี้ไดสําเร็จ รวมทั้งนําความรูที่ไดการจากเลาเรียนไปใชประโยชนกับการทํางาน
หากมีขอผิดพลาดประการใดในงานวิจัยนี้ ขาพเจาขอนอมรับคําแตเพียงผูเดียว
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