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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และระดับอิทธิ พลระหว่าง บรรยากาศองค์การ
วัฒนธรรมองค์การและระบบบริ หารนิรภัยการบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) ประชากรคือ พนักงานที่ทางานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
จานวน 1882 คน กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการเท่ากับ 333 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณแบบ
สารวจ ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่าง บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การและและระบบ
บริ หารนิ รภัยการบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่ าง บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิ งบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติทุกคู่ และพบว่า บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิ พลเชิ งบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติต่อระบบบริ หารนิรภัยการบิน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสองได้แสดงว่า
ร้อยละ 64.90 ของความแปรปรวนในตัวแปรระบบบริ หารนิ รภัยการบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่ าง บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถถูกอธิบายโดย บรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การ
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Abstract
The main purpose of this paper was to investigate the level of relationships and the influences
among Organization Climate, Organization Culture and Safety Management System Of the employees in
the Technician Department ( Don Mueang) , Thai Airways International Public Company Limited, the
population is 1882 employees working in the Technician Department ( Don Mueang) , Thai Airways
International Public Company Limited, the required sample group was 333 people.The research results
were found that Couple relationship between Organization Climate, Organizational Culture and Safety
Management System Of the employees in the Technician Department ( Donmueang) of Thai Airways
International Public Company Limited had a significantly positive relationship with all pairs and found
that the Organizational Climate, Organizational Culture has a significantly positive influence on the Safety
Management System. And a quadratic multiple correlation coefficient showed that 64. 90 percent Of
variance in flight safety management system variables of employees in the Thai Airways International
Public Company Limited Technician Department can be described by Organizational atmosphere and
organizational culture

Keywords: Organizational Climate, Organizational Culture, Safety Management System and Technician
staff in the Technician Department, Thai Airways International Public Company Limited

บทนา
ปั จจุบนั ธุ รกิ จการบิ นพาณิ ชย์เป็ นธุ รกิ จที่มีการแข่งขันสู งเนื่ องจากการเปิ ดเสรี ของอุตสาหกรรม
การบิน จึงทาให้สายการบินชั้นนาจานวนมากได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ องค์การ โดยให้ความสาคัญด้าน
คุณภาพในการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารในด้านการให้ความสะดวกสบายและการตรงต่อเวลาในการเดิ นทาง
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Bitner, 1992) และที่สาคัญที่สุดในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ลูกค้า คือ ด้านความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารและสัมภาระ ตั้งแต่สถานีตน้ ทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างไรก็ตาม ในธุ รกิ จการบิ น อุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์ (Accident/ Incident) ยังคงมี การเกิ ดขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง สาหรับในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่ องจากหน่ วยงานและองค์การต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิ จการบิ น ให้ค วามส าคัญ และตระหนัก ถึ งด้านความปลอดภัย โดยองค์ก ารการบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) ได้พยายามศึกษาเพื่อค้นหาแนวทาง วิธี การหรื อ
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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มาตรการต่างๆ ที่จะนามาใช้ ควบคุ มและการป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุในธุ รกิ จการบิ นให้เกิ ดขึ้นน้อยที่สุด
จึงนาระบบการจัดการความปลอดภัยหรื อระบบนิ รภัยการบิน (Safety Management System-SMS) มาเป็ น
เครื่ องมื อ (Tools) ในการตัดสิ นใจ (Decision- Making) ในการบริ ห ารจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่ อให้ เกิ ด
ความปลอดภัย (Safety System) ให้มากที่สุด ระบบ SMS คือ รู ปแบบการบริ หารงานจากระดับผูบ้ ริ หารลง
มาถึ งพนักงานระดับปฏิ บ ตั ิ การในการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จ (Top-Down Management) ด้วยวิธี การบริ หาร
ความเสี่ ยงด้ า นความปลอดภั ย ที่ ส ร้ า งขึ้ นจากพื้ น ฐานแนวคิ ด ระบบความปลอดภัย (Safety System)
ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นระบบ สาหรับนโยบายสาหรับการบริ หารความปลอดภัย
คือ การจัดการความเสี่ ยง นโยบายความปลอดภัย การประกันความปลอดภัยและการส่ งเสริ มความปลอดภัย
ซึ่ งระบบนี้ได้นามาใช้ในองค์การด้านการบินทัว่ โลกโดยมีพนักงานในองค์การเป็ นผูข้ บั เคลื่อน ระบบ SMS
จะประสบผลสาเร็ จในการลดอุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์ ได้ผลหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยที่สาคัญในองค์การ
หลายอย่างที่ จะส่ งผลให้แก่ พ นัก งานในองค์ก ารปฏิ บตั ิ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึ งปั จจัย
ดังกล่ าวจึ ง ท าให้ ผู ้วิจ ัย เกิ ด ความสนใจที่ จะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งและมี ค วามส าพัน ธ์ ก ัน ระหว่า ง
บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบบริ หารนิรภัยการบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง)
บริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ในสถานการณ์ ปัจจุบนั เนื่ องจากพนักงานในฝ่ ายช่ างฯ (ดอนเมือง)
ทุกคนเป็ นผูท้ ี่ทางานและมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานโดยตรง

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับค่า เฉลี่ ย ของ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบบริ หารนิ รภัย
การบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบบริ หารนิรภัย
การบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การที่ มีต่อ ระบบบริ หาร
นิรภัยการบิน ของพนักงานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
4. เพื่อเลือกตัวแบบที่เหมาะสมและนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาพัฒนาระบบบริ หารนิรภัยการบิน
ของพนักงานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั ประยุก ต์แ นวคิ ด ของระบบบริ ห ารนิ รภัย การบิ น โดย ICAO (ICAO
Annex 19) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบคือ 1) นโยบายความปลอดภัยและเป้ าประสงค์
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(Safety policy and objectives) 2) การบ ริ ห ารความ เสี่ ยง (Safety risk management) 3) ก ารป ระกั น
ความปลอดภัย (Safety assurance) และ 4) การส่ งเสริ มนิรภัยการบิน (Safety promotion)
แนวคิดบรรยากาศองค์การมาจากแนวคิดของ Stringer (2002) ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ
คือ 1) โครงสร้ างองค์การ (Structure) 2) การตั้งมาตรฐานในการทางาน (Standards) 3) ความรับผิดชอบใน
การทางาน (Responsibility) 4) การชื่ นชม (Recognition) 5) การสนับสนุ น (Support) 6) ความรู ้ สึ กผูก พัน
และรับผิดชอบต่อองค์การ (Commitment)
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การมาจากงานวิจยั ของ Yilmaz (2008) จากแนวคิดของ Denison (1990)
และ Denison & Mishra (1995) ประกอบไปด้ว ย 4 องค์ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) วัฒ นธรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม
(Involvement culture) 2) วัฒ นธรรมเน้น ความเป็ นเอกภาพ (Consistency culture) 3) วัฒ นธรรมเน้น การ
ปรับตัว (Adaptability culture) 4) วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ (Mission culture)
จากการศึกษาของ Neal, Griffin and MHart (2000) พบว่าบรรยากาศองค์การมี ผลกระทบอย่าง
มากต่อบรรยากาศด้านความปลอดภัยและบรรยากาศด้านความปลอดภัยก็เกี่ยวข้องกับพนักงานในการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบี ยบและขั้นตอนด้านความปลอดภัยตลอดจนการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ ความ
ปลอดภัยภายในสถานที่ทางาน ศุภินยา ม่วงศรี งาม (2552) ให้ความเห็นว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการบินอย่าง
ปลอดภัยสามารถทานายพฤติ กรรมการบิ นอย่างปลอดภัยและบรรยากาศองค์การ ได้ร้อยละ 34.40 และ
งานวิจยั ของ สิ ทธิปัฐพ์ มงคลอภิบาลกุล (2561) พบว่า ระบบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงเชิ งบวกกับบรรยากาศที่มีความปลอดภัย บรรยากาศที่มีความปลอดภัยมี
อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกกับ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยขององค์การ และพบว่าระบบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรม
ความปลอดภัยเชิ งบวกมีอิทธิ พ ลทางอ้อมเชิ งบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยและผลการดาเนิ นงานด้าน
ความปลอดภัยขององค์การและบรรยากาศที่มีความปลอดภัยมีอิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน
ด้า นความปลอดภัย ขององค์ ก ารที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นเขตการบิ น Zack Masdorf (1999) มี ค วามเห็ น ว่ า
วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุ นความปลอดภัยเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการป้ องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วย
ระบบและโปรแกรมการจัดการสามารถทาให้ระบบความปลอดภัยมี ประสิ ทธิ ผล อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด
แล้วการรั บ รู ้ ข องคนงานเกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ าของความปลอดภัย ที่ มี ต่อ ตัวเขาเองและความส าคัญ ของความ
ปลอดภัยต่ อองค์การเป็ นตัวแปรส าคัญของประสิ ทธิ ภาพด้านความปลอดภัย และจากการศึกษาของ รัช
สุ ขกิ จ (2006) ที่ พบว่า ปั ญหาของการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ เป็ นผลมาจากหลายๆ ด้าน คือ บุคลากร, กฎการบิน ,
สภาพแวดล้อม, การส่ งกาลังซ่ อมบารุ งและการก ากับ ดู แลล้วนเป็ นปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ด อุ บ ตั ิ เหตุ ได้ท้ งั สิ้ น
ส่ วนนาวาอากาศโท วุฒิภทั ร จันทร์ สาร (2550) ได้ทาการวิจยั ในเรื่ องของมนุ ษย์ โดยได้ศึกษาถึงปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ มี ผลกระทบต่อนิ รภัยการบิ นของนัก บิ นของกองทัพ อากาศ โดยเฉพาะตัวบุ ค คลที่ ท าการบิ นคื อ
นักบิ น ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ สุด และพิจารณาในส่ วนของการบินของกองทัพอากาศ โดยทาการศึกษา 5
ด้าน ได้แก่ ปั จจัย ด้านวัฒนธรรมองค์การการบิน ด้านวินยั การบิน ด้านความรู ้ในการบิน ด้านการตระหนักรู ้
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การบิน และด้านการตัดสิ นใจในการบิน ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ อายุ อายุงาน สถานภาพทางการบิน
แบบอากาศยาน ชัว่ โมงบินเฉพาะแบบและชัว่ โมงบินรวม ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวส่ งผลต่อ
นิ รภัย การบิ น ของนัก บิ น กองทัพ อากาศที่ แตกต่ างกัน ในแต่ ละด้าน ส่ วน Ostroff, Kinicki & Muhammad
(2012) แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิ พลต่อบรรยากาศองค์การผ่านโครงสร้างและกระบวนการที่
นามาใช้เมื่ อองค์การเติบ โตและพัฒ นา การจัดการด้านวัฒ นธรรมโครงสร้ างแนวปฏิ บตั ิและบรรยากาศ
องค์การเป็ นตัวกาหนดทัศนคติ และพฤติกรรมโดยรวมของพนักงานซึ่ งจะนาไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายของ
องค์การ ส่ วน Cheri Ostross, Angelo J. Kinicki and Rabiah S. Muhummad (2012) มีแนวคิดว่าวัฒนธรรม
องค์การและบรรยากาศองค์การมี ความคล้ายคลึ งกันและสัมพันธ์ กนั โดยที่ตวั แปรทั้งสองมุ่งเน้นไปที่ การ
สร้างผลกระทบของบริ บททางสังคม แต่การรักษาความแตกต่างระหว่างบริ บทเหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญหากโดย
ต้องเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของบริ บททางสังคมและความหมายร่ วมและการรับรู ้ที่พฒั นาในพฤติกรรมองค์การ
ส าหรั บ ในการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ที่ ส าคัญ ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากความล้ม เหลวในระบบการจัด การ
ความปลอดภัยและจากการสื บสวนส่ วนใหญ่พบว่า ระบบการจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธ์เพียง
เล็กน้อยกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในที่ทางานในระบบการจัดการความปลอดภัย ที่มีอยู่จริ งในทางทฤษฎี แต่ไม่ได้ใช้
งานจริ ง จึงทาให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านความปลอดภัย และหน่ วยงานที่กากับดู แลด้านความปลอดภัยมีแนวคิด ว่า
ความปลอดภัยไม่ใช่แค่การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาหนดจากภายนอกเท่านั้น แต่ตอ้ งทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้
ตระหนัก ถึ ง ความปลอดภัย นั้ น ๆ ด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Hopkins (2006) ที่ ใ ห้ เหตุ ผ ลว่า องค์ ก ารต่ า งๆ
จาเป็ นต้องจัดการพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่มีความสาคัญมากที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์การ การสังเกตการณ์ ดา้ นความปลอดภัยเชิ งพฤติกรรมจึงมี แนวโน้มที่ จะส่ งผลกระทบมากที่ สุดหาก
น าเสนอต่ อ ผู บ้ ริ ห าร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Reason (2000) ที่ ศึ ก ษาเรื่ องวัฒ นธรรมความปลอดภัย พบว่ า
วัฒ นธรรมองค์ก ารที่ เหมาะสมเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในการท าให้ ร ะบบความปลอดภัย ท างานได้ เมื่ อ พู ด ถึ ง
วัฒนธรรมองค์ก ารพฤติกรรมองค์ก ารและด้วยเหตุ น้ ี ปั จจัยองค์ก ารที่ เกี่ ยวข้องจะเข้ามามี บทบาท Schein
(1992) ให้ ข ้อมู ล ที่ เกี่ ยวข้องกับ แนวคิ ดของวัฒ นธรรมองค์ก ารที่ สั งเกตได้จากพฤติ ก รรมในบรรยากาศ
องค์การปกติของพนักงานที่มีแนวคิดร่ วมกัน นอกจากนี้เขายังให้ความสาคัญกับองค์ประกอบเชิ งพฤติกรรม
ในวัฒ นธรรมองค์ก าร ส่ วน Cooper (2000) ได้พ ัฒ นารู ป แบบ “แนวทางสามด้านส าหรั บ การประเมิ น
วัฒ นธรรมความปลอดภัย ในองค์ก าร” โดยแบบจาลองประกอบด้วย: ด้านจิ ตใจ; ด้านพฤติ ก รรม และ
ด้านสถานการณ์ ของวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่ งCooper (2000) อธิ บายลักษณะเหล่ านี้ ว่าเป็ นปั จจัยด้าน
องค์การที่มีความสาคัญต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่ าวข้างต้น จึ งสามารถอนุ ม านได้ว่าบรรยากาศองค์ก าร และ
วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ระบบบริ หารนิรภัยการบิน ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
บรรยากาศองค์ การ (OC)
1. โครงสร้างองค์การ (OC_ST)
2. การตั้งมาตรฐานในการทางาน (OC_SD)
3. ความรับผิดชอบในการทางาน (OC_RP)

ระบบบริหารนิรภัยการบิน (SMS)

4. การชื่นชม (OC_RC)

1. นโยบายความปลอดภัยและเป้ าประสงค์ (SMS_SPO)

5. การสนับสนุน(OC_SP )

2. การบริ หารความเสี่ ยง (SMS_SRM)

6. ความรู ้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ (OC_CM)

3. การประกันความปลอดภัย (SMS_SA)
4.การส่งเสริ มนิรภัยการบิน (SMS_SP)

วัฒนธรรมองค์ การ (CT)
1. วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วม (CT_IC)
2. วัฒนธรรมเน้นความเป็ นเอกภาพ (CT_CC)
3. วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว (CT_AC)
4. วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ (CT_MC)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

สมมติฐานในการวิจัย
1. บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบบริ หารนิ รภัยการบิน มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. บรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิ พลเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อระบบ
บริ หารนิรภัยการบิน
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วิธีการวิจัย
การออกแบบการวิจัยและประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธี ก ารวิจยั เชิ งปริ ม าณโดยใช้เครื่ องมื อเป็ นแบบสอบถาม
ประชากรที่ ใ ช้ศึ ก ษาคื อ พนัก งานใน ฝ่ ายช่ าง (ดอนเมื อ ง) บริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) จานวน
ประชากรคือ พนักงานที่ทางานในฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 1882 คน
คานวณหากลุ่มตัวอย่างจากการใช้ สู ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% จึงได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการเท่ากับ 330 คน ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบสอบถามชนิ ด Online โดยได้นา Link
ของแบบสอบถามส่ งทาง Email และทาง Group Line ของพนักงานในฝ่ ายช่างฯ (ดอนเมือง) ทั้งหมด ทาการ
เก็บข้อมูลในช่วงเวลา ระหว่างเดือน สิ งหาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ได้จานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมา
จานวน 333 คน จึงปิ ดรับแบบสอบถาม
ตัวแปรและความน่ าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
ระบบบริ หารนิ รภัยการบิ นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ นโยบายความปลอดภัยและ
เป้ าประสงค์ (α = 0.931) การบริ หารความเสี่ ยง (α = 0.884) การประกันความปลอดภัย (α = 0.902) และ
การส่ งเสริ มนิรภัยการบิน (α = 0.876)
บรรยากาศองค์การประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ คือ โครงสร้ างองค์การ (α= 0.899) การตั้้ ง
มาตรฐานในการทางาน (α = 0.898) ความรับผิดชอบในการทางาน (α = 0.809) การชื่ นชม (α = 0.928)
การสนับสนุน (α = 0.875) ความรู ้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ (α = 0.920)
วัฒนธรรมองค์การประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ วัฒนธรรมการมี ส่วนร่ วม (α = 0.796)
วัฒนธรรมเน้นความเป็ นเอกภาพ (α = 0.915) วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว (α = 0.901) และวัฒนธรรมเน้น
พันธกิจ (α = 0.822)
แนวทางการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาหน่วยการวิเคราะห์ของตัวแปรทั้ง 3 ด้าน หาค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์รายคู่ (Correlation) ระหว่างบรรยากาศองค์การวัฒนธรรมองค์การและระบบ
บริ หารนิ รภัยการบิน ถัดมาจะเป็ นการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอน (Stepwise multiple
regression analysis ) เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณมาตรฐาน และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณกาลังสอง เพื่อที่จะนาองค์ประกอบทั้งหมดของบรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การจาก 10
องค์ประกอบให้เหลือจานวนที่น้อยและมีคุณภาพที่สุด เพื่อนามาปรับปรุ งด้านระบบบริ หารนิ รภัยการบิน
ของพนักงานในฝ่ ายช่าง(ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสหสัมพันธ์
Correlations
O C _S T

O C _S D

O C _RP

O C _RC

O C _S P

O C _C M

C T_IC

C T_C C

C T_A C

OC_ST

1

OC_SD

.855**

1

OC_RP

.582**

.678**

1

OC_RC

.683**

.812**

.641**

1

OC_SP

.685**

.707**

.521**

.702**

1

OC_CM

.551**

.582**

.509**

.531**

.483**

1

CT_IC

.582**

.602**

.538**

.607**

.477**

.736**

1

CT_CC

.739**

.778**

.558**

.767**

.680**

.464**

.692**

1

CT_AC

.455**

.506**

.473**

.443**

.393**

.956**

.666**

.356**

1

CT_MC

C T_M C S M S _S P O S M S _S RM S M S _S A

.719**

.715**

.486**

.659**

.561**

.582**

.687**

.765**

.501**

1

SMS_SPO .648**

.657**

.500**

.603**

.442**

.659**

.622**

.554**

.608**

.599**

1

SMS_SRM .570**

S M S _S P

OC

.631**

.495**

.589**

.341**

.651**

.661**

.515**

.639**

.594**

.844**

1

SMS_SA

.577**

.647**

.507**

.586**

.422**

.518**

.666**

.641**

.467**

.550**

.795**

.793**

1

SMS_SP

.523**

.599**

.504**

.613**

.374**

.549**

.630**

.602**

.502**

.553**

.741**

.815**

.815**

1

OC

.869**

.928**

.772**

.886**

.834**

.710**

.698**

.804**

.622**

.743**

.693**

.645**

.647**

.627**

1

CT

SMS

CT

.753**

.784**

.612**

.748**

.640**

.789**

.893**

.861**

.719**

.888**

.703**

.706**

.692**

.680**

.858**

1

SMS

.631**

.688**

.544**

.648**

.429**

.646**

.699**

.626**

.603**

.623**

.922**

.936**

.922**

.909**

.709**

.754**

1

M

4.051

4.063

4.373

3.868

4.057

4.901

4.598

4.060

5.060

4.317

4.399

4.510

4.217

4.363

4.219

4.509

4.372

SD

0.936

1.020

0.854

1.187

1.132

0.839

0.856

1.135

0.861

0.988

1.131

1.039

1.039

0.980

0.835

0.810

0.966

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

หมายเหตุ N = 333, *p <0.05, **p < 0.01

ผลการศึกษา
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 พบว่า ระดับ บรรยากาศองค์การ (OC) มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (4.219) ส่ ว นระดับ วัฒ นธรรมองค์ก าร (CT) และระดับ ระบบบริ ห ารนิ ร ภัย การบิ น (SMS)
มีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับสู ง (4.509, 4.372) องค์ประกอบของปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับสู งสุ ดคือ วัฒนธรรม
เน้น การปรั บ ตัว (CT_AC) และต่ าสุ ดคื อ บรรยากาศด้านการชื่ น ชม(OC_RC) เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย (M)
จากตารางที่ 1
ผลการวิ จ ัย ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ 2 จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า บรรยากาศองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับระบบบริ หารนิรภัยการบินอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.709, p <
0.01) และมีความสัมพันธ์เชิ งบวกระดับสู งกับวัฒนธรรมองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.858, p <
0.01) และเมื่ อพิ จารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างวัฒ นธรรมองค์ก ารกับ ระบบบริ ห ารนิ ร ภัย การบิ น พบว่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสู งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.754, p < 0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
ข้อ 1
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขั้นตอน : SMS
Model 1
ตัวแปรต ้น
B
SE B
b
CT_IC
.788 .044 .699**
OC_SD
CT_AC
OC_SP
OC_RC
OC_ST
R2
.488
R2 change
.488**
F for change in R2

B
.503
.397

Model 2
SE B
b
.049 .446**
.041 .419**

.600
.112**
92.575

B
.392
.370
.194

Model 3
SE B
b
.057 .348**
.041 .391**
.052 .173**

.617
.016**
13.920

B
.406
.472
.197
-.140

Model 4
SE B
b
.056 .360**
.050 .499**
.051 .175**
.041 -.164**

.630
.013**
11.846

B
.356
.359
.213
-.184
.176

Model 5
SE B
b
.057 .316**
.059 .379**
.051 .190**
.042 -.216**
.050 .216**
.643
.013**
12.338

B
.332
.247
.220
-.208
.194
.156

Model 6
SE B
b
.057 .295**
.076 .261**
.050 .196**
.043 -.244**
.050 .239**
.069 .151*
.649
.006**
5.197

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม: SMS ; *p < 0.05. **p < 0.01.

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3 และข้อ 4 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นระดับอิทธิ พลและการ
สกัดองค์ประกอบของตัวแปรโดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้ Model 6 มีรายละเอียดดังนี้ ตัวแปรต้น คือ วัฒนธรรมการมี
ส่ วนร่ วม (CT_IC) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณมาตรฐาน (β) หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระบบ
บริ หารนิรภัยการบิน (SMS) ของพนักงานฝ่ ายช่าง(ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เท่ากับ
0.295 (β = 0.295) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรต้นตัวที่ 2 คือ บรรยากาศองค์การด้านการ
ตั้งมาตรฐานในการทางาน (OC_SD) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณมาตรฐาน (β) หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปร
ตาม คือ ระบบบริ หารนิรภัยการบิน (SMS) เท่ากับ 0.261 (β = 0.261) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรต้นตัวที่ 3 คือ วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว (CT_AC) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณมาตรฐาน (β)
หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระบบบริ หารนิรภัยการบิน (SMS) เท่ากับ 0.196 (β = 0.196) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรต้นตัวที่ 4 คือ บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน(OC_SP ) มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณมาตรฐาน (β) หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระบบบริ หารนิรภัยการบิน
(SMS) เท่ากับ -0.244 (β = -0.244)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรต้นตัวที่ 5 คือ บรรยากาศ
องค์การด้านการชื่นชม (OC_RC) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณมาตรฐาน (β) หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปร
ตาม คือ ระบบบริ หารนิรภัยการบิน (SMS) เท่ากับ 0.239 (β = 0.239)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรต้นตัวที่ 6 คือ บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ (OC_ST) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณ
มาตรฐาน (β) หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ ระบบบริ หารนิรภัยการบิน (SMS) เท่ากับ 0.151 (β =
0.151) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรต้นทั้ง 6 ตัวแปรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณกาลังสอง (สามารถอธิ บาย) เท่ากับ 0.649 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (R2 = 0.649)
ซึ่ งหมายความว่า ร้อยละ 64.90 ของความแปรปรวนในตัวแปรตาม คือ ระบบบริ หารนิรภัยการบิน (SMS)
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รุ่งรดิศ คงยัง่ ยืน

ของพนักงานฝ่ ายช่าง(ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถถูกอธิบายได้ดว้ ย ตัวแปรต้น
คือ วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วม (CT_IC) บรรยากาศองค์การด้านการตั้งมาตรฐานในการทางาน (OC_SD)
วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว (CT_AC) บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน (OC_SP ) บรรยากาศองค์การ
ด้านการชื่นชม (OC_RC) และบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ (OC_ST)
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์ ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้ นทางของตัวแบบสมการ
โครงสร้างตามการพิสูจน์ทฤษฏี ในการทดสอบที่มีตวั แปรต้น จานวน 10 ตัวเมื่อทาการวิเคราะห์จนพบว่า
แบบสมการที่ใช้ตวั แปรต้นเพียง 6 ตัวแปรคือ วัฒนธรรมการมี ส่วนร่ วม (CT_IC) บรรยากาศองค์การด้าน
การตั้งมาตรฐานในการทางาน (OC_SD) วัฒนธรรมเน้นการปรั บตัว (CT_AC) บรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุ น (OC_SP ) บรรยากาศองค์การด้านการชื่ นชม (OC_RC) และบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้ าง
องค์ก าร (OC_ST) ก็ มี ส ามารถในการอธิ บ ายตัว แปรตาม คื อ ระบบบริ ห ารนิ ร ภัย การบิ น (SMS) ของ
พนักงานฝ่ ายช่ าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
(R2 = 0.649) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (R2 = 0.649)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่ายอมรับสมมติฐานข้อ 1 ซึ่ งจะอภิปรายรายคู่ ดังนี้
1. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติก ับ วัฒนธรรมองค์การใน
ภาพรวม ส่ ว นในองค์ป ระกอบย่อ ยพบว่า . บรรยากาศด้า นการตั้ง มาตรฐานในการท างาน (OC_SD)
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ วัฒ นธรรมเน้ น ความเป็ นเอกภาพ (CT_CC) ในระดับ สู ง ที่ สุ ด และบรรยากาศด้า น
ความรู ้ สึ ก ผู ก พัน และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก าร (OC_CM) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ วัฒ นธรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม
(CT_IC) รองลงมา แสดงให้เห็ นว่าถ้าต้องการปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การด้านเน้นความเป็ นเอกภาพและ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วม จะต้องปรับปรุ งบรรยากาศองค์การด้านการตั้งมาตรฐานในการและบรรยากาศ
ด้านความรู ้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Schein (1992), Cooper (2000)
และ Cheri Ostross, Angelo J. Kinicki and Rabiah S. Muhummad (2012)
2. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติก ับ ระบบบริ หารนิ รภัย
การบินในภาพรวมส่ วนในองค์ประกอบย่อย พบว่า ระบบบริ หารนิรภัยการบินด้านนโยบายความปลอดภัย
และเป้ า ประสงค์ (SMS_SPO) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ บรรยากาศด้า นความรู ้ สึ ก ผูก พัน และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
องค์การ (OC_CM) ในระดับสู งที่สุดและบรรยากาศด้านการตั้งมาตรฐานในการทางาน (OC_SD) รองลงมา
ดัง นั้ น การปรั บ ปรุ งบรรยากาศองค์ก ารด้านความรู ้ สึ ก ผูก พันและรั บ ผิดชอบต่ อองค์การและด้านการตั้ง
มาตรฐานในการทางาน จึงมี ส่วนสาคัญที่ ทาให้พ นัก งานฝ่ ายช่ า ง (ดอนเมือง) บริ ษ ทั การบิน ไทย จากัด
(มหาชน) พัฒ นาระบบบริ ห ารนิ รภัย การบิ น ด้านนโยบายความปลอดภัย และเป้ า ประสงค์ใ ห้ ดี ยิ่ง ขึ้ น
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ซึ่ ง ผลการวิจ ยั ในครั้ ง นี้ ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Neal, Griffin and MHart (2000); ศุ ภิ น ยา ม่ ว งศรี ง าม
(2552); รัช สุ ขกิจ (2006) และ สิ ทธิปัฐพ์ มงคลอภิบาลกุล (2561)
3. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติก ับ ระบบบริ หารนิ รภัย
การบินในภาพรวมส่ วนในองค์ป ระกอบย่อยพบว่าวัฒนธรรมการมีส่วนร่ วม (CT_IC) มีความสัมพันธ์กบั
ระบบบริ หารนิรภัยการบินด้านนโยบายความปลอดภัยและเป้ าประสงค์ (SMS_SPO) สู งที่สุดและรองลงมา
คือระบบบริ หารนิรภัยการบินด้านการประกันความปลอดภัย (SMS_SA) ทาให้เห็ นว่าการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ฝ่ ายช่ าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถ
ทาให้พนักงานฝ่ ายช่ าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) พัฒนาระบบบริ หารนิ รภัยการบิน
ได้สองด้านคือระบบบริ หารนิรภัยการบินด้านนโยบายความปลอดภัยและเป้าประสงค์ได้เป็ นอันดับแรกและ
ด้านการประกันความปลอดภัยตามมา ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Zack Masdorf (1999), Reason (2000)
และ Cooper (2000)
จากผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานข้อ 2 ด้านบรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การ
มีอิทธิ พลโดยรวมต่อด้านระบบบริ หารนิรภัยการบินอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Zack Masdorf (1999), Ostroff, Kinicki & Muhammad (2012) และ Hopkins (2006) จากตารางที่ 2 ใน
M0del ที่ 6 การสังเคราะห์ องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อระบบบริ หารนิ รภัยการบิน โดยวิธีวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 4 พบว่ารู ปแบบที่สามารถพัฒนา ระบบบริ หาร
นิ รภัยการบินของพนัก งาน ฝ่ ายช่ า ง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบิ นไทย จากัด ได้อย่างรวดเร็ วและประหยัด
งบประมาณในการพัฒ นาโดยใช้ อ งค์ป ระกอบในด้านบรรยากาศองค์ก าร 4 องค์ป ระกอบและด้า น
วัฒนธรรมองค์การเพียง 2 องค์ประกอบ มีสัดส่ วนของความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิ บายและทานายได้
ด้วยสมการโครงสร้าง ที่ร้อยละ 64.90 (R2 = 0.649)
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาดัง กล่ าวข้างต้น ท าให้ ได้ข ้อสรุ ป เชิ งเสนอแนะว่า ถ้าหน่ วยงานของฝ่ ายช่ าง
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะปรับปรุ งระบบบริ หารนิ รภัยการบิน ของพนัก งาน
ฝ่ ายช่ าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) แนวทางที่เหมาะสมก็คือ ต้องพัฒนาวัฒนธรรม
การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม การเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หารนิรภัยการบินของ
พนักงานในองค์การเป็ นอันดับแรกและต้องปรับปรุ งให้เกิดบรรยากาศในการตั้งมาตรฐานในการทางานของ
พนักงานในด้านความปลอดภัยในเกณฑ์ของ ICAO จนทาให้พนักงานเกิดการปรับตัวในสิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่ งจะเป็ นการพัฒ นาวัฒ นธรรมเน้ น การปรั บ ตัว ต่ อ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ให้ มี ร ะดับ สู ง ขึ้ นด้ว ย
ในขณะเดียวกัน การปรับปรุ งบรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุนและบรรยากาศองค์การด้านการชื่ นชมที่
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รุ่งรดิศ คงยัง่ ยืน

พนักงานฝ่ ายช่ าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้รับจากองค์การในการพัฒนาตนเองให้
ตระหนัก ถึ งการปฏิ บ ัติ ต ามระบบบริ ห ารนิ ร ภัย การบิ น จะท าให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ เกิ ด
ความเคยชินในการปฏิบตั ิ และต้องพัฒนาบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การมารองรับ โดยองค์การ
เองต้องให้การสนับ สนุ นพนัก งานที่ ได้ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในด้านระบบบริ หารนิ รภัยการบิ น ให้เป็ น
ทางการและต้องผลักดันให้เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายที่สาคัญขององค์การ
การพัฒนาในองค์ประกอบ 6 ตัวนี้ จะทาให้พ นัก งาน ฝ่ ายช่ า ง(ดอนเมือง) บริ ษทั การบินไทย
จากัด มีความเข้าใจและปฏิ บ ตั ิตามระบบบริ หารนิ รภัยการบิน ของ ICAO ได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่า ง
รวดเร็ วและเป็ นการควบคุมและการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในกิจการการซ่อมบารุ งอากาศยานได้ดีข้ ึน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งถัดไป 1) ควรมีการศึกษาซ้ าในกลุ่มประชากรเดิ มในช่ วงระยะเวลา
ประมาณ 3-5 ปี ข้างหน้า ซึ่ งเป็ นการศึ กษาแบบระยะยาวซึ่ งจะมี ตวั แปรด้านเวลาเข้ามาเกี่ ยวข้อง โดยเป็ น
ทดสอบความน่าเชื่ อถื อและความเที่ยงตรงของตัวแบบภายใต้บริ บท ผ่านกาลเวลา 2) ควรมีการนาตัวแบบ
ภายใต้บริ บท ไปทาการทดสอบซ้ าในกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่พนักงานใน ฝ่ ายช่าง (ดอนเมือง) บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) เช่น หน่วยงานซ่ อมบารุ งอากาศยานฝ่ ายช่างสุ วรรณภูมิหรื อฝ่ ายช่างอู่ตะเภาของ บริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) หรื อองค์การภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ทางานเกี่ ยวข้องกับอากาศยานและนา
ระบบบริ หารนิรภัยการบินของ ICAO มาใช้ในการดาเนิ นงาน เพื่อทาการทดสอบความเที่ยงตรงไขว้กลุ่ม
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