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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบ
วัดบุคลิกภาพของมายเออร์ บริกส์ (MBTI) 2. เปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต กับผลการตรวจเวชศาสตร์การบิน ซึ่งบุคลิกภาพเป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการฝึก
บินและการประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ กลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 78 คน เป็นชาย 65 คน และหญิง 13 คน ที่ลงทะเบียนเรียนช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 2 ระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานักบินพาณิชย์ โดยใช้การวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ใช้
ในการจัดประเภทและอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจ านวน 16 รูปแบบ สร้างและพัฒนาขึ้นโดย Isabel Briggs 
Myers and Katharine Cook Briggs (1990)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมาย
เออร์ บริกส์ (MBTI) ได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพแบบ ISFP, INTP และ INFP, ENTP จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 
จากจ านวนนักศึกษา 78 คน ในล าดับ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ 2. เปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพนักศึกษาสถาบันการ
บิน มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลการตรวจเวชศาสตร์การบินที่มีผลการตรวจในระดับ Class 1 เมื่อแยกออกเป็นลักษณะที่
มากของแต่ละบุคลิกภาพจะมี P จ านวน 4 ตัว และ I, N จ านวน 3 ตัว ซึ่งวเิคราะห์ได้ คือ P (Perceiving): มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่สบาย ปล่อยไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เปิดรับประสบการณ์
แปลกใหม่และเช่ือในความสามารถของตนเองที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต การท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิด I (Introvert): มุ่งให้ความสนใจกับสิ่งภายในที่มาจากความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจตนเอง และ N 
(Intuition): มีความเช่ือกับการคาดคิด คาดการณ์ ซึ่งจะมองผ่านข้อมูลความเป็นจริงที่ปรากฏไปสู่ความน่าจะเป็นใน
อนาคต นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องได้รับการตรวจเพื่อรับรองว่า ควรเป็นนักบินพาณิชย์ได้ ดังนั้น
ควรจะควบคุมความตื่นเต้นได้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุและผลเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดัน  
 
ค ำส ำคัญ : บุคลิกภาพ; นักศึกษาสถาบันการบิน; โรงเรียนการบิน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1. to study the personality of the students of the 
Aviation Institute Rangsit University based on the Myer Briggs Personality Scale (MBTI) 2. Comparison 
of personality types of aviation institute students Rangsit University with the results of an aeronautical 
medical examination. Personality is one of the most important aspects of successful flight training 
and commercial pilot career. The sample used in the research was 78 students, 65 men and 13 
women enrolled in Year 1 and Year 2 at the bachelor's degree in Commercial Pilot. Using the MBTI 
Personality Measurement (Myers-Briggs Type Indicator), a measure used to classify and characterize 16 
personality traits, created and developed by Isabel Briggs Myers and Katharine Cook Briggs (1990). 
 The results of the research were as follows: 1. Personality study of aviation institute Rangsit 
University students based on the Myer Briggs Personality Scale (MBTI) were found to include 20 ISFP, 
INTP and INFP personality traits, representing 25.64% of the 78 students in the order of 1, 2 and 3, 
respectively. 2. Comparison of personality types of aviation institute students Rangsit University with 
the results of aeronautical medicine examination with Class 1 results, when separated into the most 
traits of each personality indicated 4 P's and 3 I, N's. which can be analyzed as 1) P (Perceiving): 
having a comfortable lifestyle. This group let things go naturally as they should be, while being ready 
to adjust according to the situation. They are open to new experiences and believe in their ability to 
change their lifestyles as well as work to suit the situation, 2) I (Introvert): concentrating on the inner 
thoughts that come from the thoughts, emotions and feelings within the heart, and 3) N (Intuition): 
with Beliefs with anticipation that look beyond the reality that appears to the probability of the 
future. Aviation Institute students Rangsit University must be examined to certify that they can work 
as commercial pilots. They should be trained to control their excitement and express their opinions 
logically under pressure. 
 
Keywords: Personality; Aviation Institute Students; Flying Training Schools 

 
บทน า 
 ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต คือ กลุ่มคนที่มีอายุน้อยในการเลือก
ประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย เพราะเมื่อจบช้ันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วสมัครเข้าเรียน
ในช้ันปีที่ 1 จะท าการตรวจเวชศาสตร์การบินเมื่อข้ึนช้ันปีท่ี 2 อายุโดยเฉลี่ยของนักศึกษาประมาณ 17 – 19 ปี ท าให้การ
ตรวจเวชศาสตร์การบินในระดับ Class 1 ในการตรวจครั้งแรกประมาณ 1/3 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ต้องมีการ
ตรวจในภายหลังอีกในรอบ 6 เดือน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทางการแพทย์ของ ICAO (International Civil Aviation 
Organization) ว่า คนเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้เมื่อใช้เวลาประมาณ 6 เดือนขึ้นไป ตามข้อก าหนดการเป็นศิษย์ 
การบินในช้ันปีที่ 3 สามารถใช้ผลการตรวจ Medical Class 2 ได้ แต่ที่สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตให้มีการตรวจ 
Medical Class 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเป็นศิษย์การบิน และเมื่อจบการฝึกบิน สามารถเข้าสอบได้ตาม
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เกณฑ์ที่ก าหนดทั้งภาควิชาการและภาคอากาศจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หากสามารถสอบ
ผ่าน จะขอรับ CPL License with Rating จาก กพท. ได้เลย ส าหรับผู้ที่ยังไม่ผ่าน Medical Class 1 จะต้องเข้ารับการ
ตรวจทุกรอบ 6 เดือน ส าหรับศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน (Aeromedical Center: AMC) ในประเทศไทยท่ีได้รับการ
รับรองจาก กพท. มีจ านวน 3 แห่ง คือ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ส่วนสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือนส าหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบรับรองแพทย์เวชศาสตร์
การบินมีอีกจ านวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลเวชธานี และ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จึงมีความต้องการศึกษาด้วยการวิจัยในเรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ส าหรับอาชีพนักบินพาณิชย์  

การวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัดที่ใช้ในการจัดประเภทและอธิบาย
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล สร้างและพัฒนาขึ้นโดย Isabel Briggs Myers and Katharine Cook Briggs (1990) 
พื้นฐานทฤษฎีที่น ามาสร้าง MBTI มาจากทฤษฎี Psychological Type ของ Jung ซึ่งมีสาระส าคัญว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์ท่ีดูเหมือนจะมีความหลากหลายและแตกต่างกัน แต่ที่จริงแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมคีวาม
คงที่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการรับรู้หรือการตัดสินของแต่ละบุคคล  

องค์ประกอบตามโครงสร้างบุคลิกภาพของ Jung ได้แบ่งองค์ประกอบนี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ Extraversion 
หรือการมุ่งความสนใจไปยังโลกภายนอก (Outer World) และ Introversion หรือการมุ่งความสนใจแต่โลกภายใน 
(Inner World) คุณลักษณะทั้ง 2 ประการนี้จะมีอยู่ในทุกบุคคลเพียงแต่ว่าลักษณะไหนจะเด่นกว่ากัน และส่วนนี้จึงเป็น
องค์ประกอบหนึง่ที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างกัน (นพมาศ ธีรเวคิน, 2540, น, 30-34) 

การสร้างข้อค าถามตามแบบวัด MBTI จะเป็นการสร้างขึ้นตามเหตุผลของทฤษฎี ซึ่งลักษณะการให้คะแนนและ
การแปลผล MBTI จะเป็นลักษณะของบุคลิกภาพ 4 มิติ แต่ละมิติ (Dimension) จะมีความโน้มเอียงของความพึงพอใจ 
(Preference) 2 ลักษณะที่ตรงข้ามกัน (Myers & McCauley, 1988 อ้างถึงใน รวิวรรณ ศรีสุชาติ, 2540, น.5-7, น.34-
36) ดังนี ้

1. มิติด้านการมองโลก ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ การมองออกจากตัวมุ่งสนใจโลกภายนอก (Extrovert-E) กับ
ลักษณะที่มองเข้าหาตนเองมุ่งสนใจแต่โลกภายในของตนเอง (Introvert-I) 
 2. มิติด้านการรับรู้ข้อมูล ลักษณะการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยตรง มักอยู่ในโลกของความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน (Sensing-S) กับลักษณะการรับรู้ที่ใช้การคาดการณ์อนาคตหรือประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงมักจะเป็นเรื่อง
ของจินตนาการ (Intuition-I) 
 3. มิติด้านการตัดสินใจ ลักษณะการให้คุณค่าต่อหลักการและเหตุผลเป็นหลัก (Thinking-T) กับลักษณะการให้
คุณค่าต่อความรู้สึกเป็นหลัก (Feeling-F) 
 4. มิติด้านการด าเนินชีวิต ลักษณะของการกระท าที่มีแบบแผนกฎเกณฑ์ ชอบที่จะก าหนดเตรียมการล่วงหน้า 
(Judgment-J) กับลักษณะของการกระท าท่ียืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เปิดกว้างรับข้อมูล ไม่ชอบถูกควบคุม 
(Perception-P) 

การตรวจทางเวชศาสตร์ของนักบินพลเรือนนั้นยึดหลักตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) และ Joint Aviation Authority (JAA) ความเป็นมาตรฐานของการตรวจเวชศาสตร์เป็นเรื่องที่ส าคัญ
ของการเริ่มต้นการเป็นศิษย์การบิน ซึ่งเมื่อเข้าเป็นนักบินของสายการบินแล้ว จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมี
ค่าสูงของผู้โดยสารและของสายการบิน ซึ่งนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตจะส่งตรวจเวชศาสตร์การบินเมื่อ
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จบการศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยนักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้ที่ผ่านการตรวจระดับ Class 1 ไปเป็นศิษย์การบินที่
โรงเรียนการบิน และเมื่อจบหลักสูตร สามารถเข้ารับการสอบเพื่อรับ CPL License with Rating จาก กพท. ได้เลย 
ส าหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเวชศาสตร์ในระดับ Class 2 จะต้องได้รับการตรวจให้ได้ Class 1 จึงจะมีสิทธิในการขอสอบรับ
ใบประกาศนียบัตรได้ การตรวจเวชศาสตร์การบินแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

1. ขบวนการคิด การรู้ การเข้าใจ กล่าวคือ นักบินจะต้องมีความฉลาด มีความเป็นเหตุเป็นผล 
2. ทักษะและประสาทสัมผัสที่รวดเร็ว เพราะนักบินต้องสามารถท ากิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน 
3. บุคลิกภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับเช้ือชาติ วัฒนธรรม การทดสอบจะต้องหาแบบทดสอบที่มีความเชื่อถือได้ แม่นย า 

ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้ แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศตนเอง การบินเป็น
ภารกิจท่ีต้องการความปลอดภัยสูง บุคลิกภาพท่ีส าคัญของนักบินต้องมีวินัย มีสติรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ ท างานเป็น
ทีมได้ ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี กระบวนการตรวจเป็นกระบวนการคัดออก ในกรณีที่ตรวจไม่ผ่าน จะสามารถมาตรวจใหม่
ได้ใน 6 เดือนต่อไป 

จากความส าคัญของอาชีพนักบินพาณิชย์ซึ่งบุคคลที่เลือกประกอบอาชีพน้ีเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกับสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จ าเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้
และการปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ต่อไปในอนาคต โดยจะต้อง
ได้รับตรวจจากแพทย์เวชศาสตร์การบิน (Medical Examination) ว่า มีความเหมาะสมตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดของ
หน่วยงาน ICAO  ผู้วิจัยซึ่งท างานที่สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความสนใจที่ต้องการศึกษาบุคลิกภาพตามแบบ
วัดของมายเออร์ บริกส์ (MBTI) เพื่อให้รู้ถึงบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต แล้วน ามาวิเคราะห์
กับผลการตรวจเวชศาสตร์การบิน ซึ่งจะท าให้รู้ถึงบุคลิกภาพแบบใดที่ผ่านการตรวจเวชศาสตร์การบินในระดับ Class 1 
และ Class 2 ซึ่งจะน าผลมาให้ค าแนะน าและปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีความ
พร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินท่ีโรงเรียนการบิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมายเออร์ 
บริกส์ (MBTI) 

2. เปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลการตรวจเวชศาสตร์การบิน 
 

ขอบเขตของการวิจัย/ตัวแปรที่จะศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

สถาบันการบิน ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 78 คน ดังนี ้
1.1 นักศึกษาสถาบันการบิน ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 35 คน เป็นชาย 31 คน หญิง 4 คน 
1.2 นักศึกษาสถาบันการบิน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 43 คน เป็นชาย 34 คน หญิง 9 คน  
2. ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จ าแนกตามเพศและปัจจัยส่วนบุคคล 
ตัวแปรตาม ได้แก่ บุคลิกภาพตามแนวคิดของมายเออร์ บริกส์ 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ท าการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบัน

การบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมายเออร์ บริกส์ (MBTI) และเปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพ
นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลการตรวจเวชศาสตร์การบิน 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้จ านวนประชากรที่เป็นนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
ทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีจ านวนนักศึกษาสถาบันการบินรวมทั้งสิ้น 78 คน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ช้ันปี ได้แก่ 

- ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 35 คน  

- ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 43 คน  
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินของนักศึกษาสถาบันการบิน 
“Personality studies before being a student pilot of Aviation Institute student” เป็ น ก ารวิ จั ย โด ย ใช้
แบบสอบถามกับคนจึงได้ส่งโครงการวิจยัเพื่อพิจารณารบัรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ช้ัน 
5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต ลักษณะของโครงการวิจัยเป็นโครงการเข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจาณา (Exemption 
Review Process) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แกน่ักศึกษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามกับนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จ าแนก
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาสถาบันการบิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผ่านการ
ตรวจของแพทย์เวชศาสตร์การบินระดับ Class….. และ เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกเรียนสาขาวิชานักบินพาณิชย์ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเลือกค าตอบเพื่อประเมินคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของตนเองด้วยแบบวัด MBTI (The 
Myers-Briggs Type Indicator) แบบประเมินนี้พัฒนาขึ้นโดย Katharine C. Briggs และ Briggs Myers จากแนวคิดของ 
Karl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Jung’s personality typology) ซึ่งรองศาสตราจารย์ สุเทพ พงศ์
ศรีวัฒน์ ได้แปลและเรียบเรียงไว้เป็นภาษาไทยฉบับย่อจ านวน 32 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบตาม
ความรู้สึกและการกระท าตามปกติของนักศึกษา แล้วน าผลไปคิดคะแนนในกระดาษค าตอบบุคลิกภาพตามแบบ MBTI ซึ่ง
มีบุคลิกภาพ 4 มิติ โดยมีตัวแปร 8 ตัว มาจัดเป็นชุด ๆ ละ 4 ตัวแปรท าให้ได้แบบของบุคลิกภาพเป็น 16 แบบ  

ส่วนที่  3 ตารางการนับคะแนนของ “I” “E” “S” และ “N” ได้แก่ คนที่มีคุณลักษณะแบบเก็บตัว (I: 
Introvert) คนที่มีคุณลักษณะแบบเปิดเผย (E: Extrovert) การรู้ด้วยประสาทสัมผัส (S: Sensing) วิธีการรู้ด้วยการหยั่งรู้ 
(N: Intuition) 

ส่วนที่  4 ตารางการนับคะแนนของ “T” “F” “J” และ “P” ได้แก่ วิธีการคิด (T: Thinking) วิธีการใช้
ความรู้สึก (F: Feeling) การวินิจฉัยตัดสิน (J: Judgment) การรับรู้ (P: Perception) 
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การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี ้

1. ผู้วิจัยขออนุญาตคณบดีสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาสถาบันการบิน 
ช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2  
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามการวิจัยตามแบบประเมินคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของตนเองด้วยแบบวัด MBTI 
(The Myers-Briggs Type Indicator) ที่พัฒนาโดย Katharine C. Briggs และ Briggs Myers แปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาไทยโดย รองศาสตราจารย์ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห ์
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลและท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังน้ี 
1. การใช้แบบของมาตรวัด 

 1.1 แบบทดสอบ MBTI ใช้แบบวัดตามที่แบบทดสอบได้ก าหนดไว้ 
 1.2 แบบสอบถามค่านิยมในอาชีพ เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกเรียนนักบินพาณิชย์ มีเพียง 2 ทางเลือก คือ ชอบ 
หรือ ได้รับค าแนะน า 
 2. การให้คะแนนระดับการวัด 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage)  

3. การเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งตารางออกเป็น 4 ประเภท คือ 
3.1 ตารางแสดงค่าความถี่และร้อยละ บรรยายสถานภาพท่ัวไปของกลุ่มนักศึกษาสถาบันการบิน 
3.2 ตารางแสดงค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะตามแบบวัด MBTI 
3.3 ตารางแสดงค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการตรวจจากแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
3.4 ตารางแสดงค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มนักศึกษาสถาบันการบินของแพทย์เวชศาสตร์การบินจ าแนกตาม

ลักษณะตามแบบวัด MBTI 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยจ านวน 2 ข้อ ได้แก ่

1. ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมายเออร์ 
บริกส์ (MBTI) ซึ่งได้ผลการศึกษาจากจ านวนบุคลิกภาพจ านวน 16 แบบ ดังนี ้

 1.1) นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 78 คน เป็นนักศึกษาชายจ านวน 65 คน และ
นักศึกษาหญิงจ านวน 13 คน จ านวนนักศึกษาชายคิดเป็นร้อยละ 83.33 นักศึกษาหญิงคิดเป็นร้อยละ 16.67 นักศึกษามี
อายุน้อยกว่า 19 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และนักศึกษามีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.23 ไม่มีนักศึกษาอายุมากกว่า 22 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 55.13 และ 
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ช้ันปีที่ 1 มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87 การเลือกเรียนสาขาวิชานักบินพาณิชย์ ซึ่งนักศึกษาเลือกเรียนเพราะมี
ความชอบ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 และผู้ปกครองให้ค าแนะน า จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 

1.2) นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 35 คน ผ่านการตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ผ่านการตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 2 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
จ านวน 43 คน ผ่านการตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19  ผ่านการตรวจ 
เวชศาสตร์การบินระดับ Class 2 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  55.81 รวมนักศึกษาช้ันปีที่  1 และช้ันปีที่  2  
จ านวน 78 คน ผ่านการตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 42.09 และผ่านการตรวจ
เวชศาสตร์การบินระดับ Class 2 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 57.91 

1.3) นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวนนักศึกษา 78 คน มีลักษณะบุคลิกภาพ ISTJ จ านวน 
10 คน ISTP, INTJ แบบละ 7 คน รวมเป็น 14 คน INFP, ESTJ และ ENTP แบบละ 6 คน รวมเป็น 18 คน รวมทั้งหมด
เป็น 6  ลกัษณะบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 37.5 คิดเป็นจ านวนคน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ลักษณะบุคลิกภาพท่ีมี
ผลการตรวจเวชศาสตร์การบินระดบั Class 1 มากที่สุดจ านวน 5 คน เป็นแบบ ISTJ คิดเป็นร้อยละ 6.41 รองลงมาล าดับ
สองจ านวน 4 คน เป็นแบบ INFP และ ENTP คิดเป็นร้อยละ 5.13 ลักษณะบุคลิกภาพที่มีผลการตรวจเวชศาสตร์การบิน
ระดับ Class 1 มากที่สุดโดยคิดต่อสัดส่วนเป็นแบบ ISFP และ INTP จ านวน 4 คน สามารถผ่านการตรวจเวชศาสตร์ 
การบินระดับ Class 1 ได้จ านวน 3 คน รองลงมาล าดับสองเป็นแบบ INFJ และ ENTP จ านวน 6 คน สามารถผ่านการ
ตรวจเวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 ได้จ านวน 4 คน 

2. เปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลการตรวจเวชศาสตร์  
การบิน ผลการศึกษาแบบของบุคลิกภาพจ านวน 16 แบบ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจของแพทย์เวชศาสตร์การบินที่
มีจ านวนนักศึกษาเลือกและผ่านการตรวจเวชศาสตร์การบินได้เป็นจ านวน 8 รูปแบบ 

2.1) จ านวนและร้อยละผลการตรวจโดยแพทย์ เวชศาสตร์การบิ นของนักศึกษาสถาบันการบิ น  
มหาวิทยาลัยรังสิต ตามลักษณะบุคลิกภาพ 16 รูปแบบ คิดเฉพาะ 8 รูปแบบ ท่ีมีอัตราส่วนมากและที่มีอัตราส่วนน้อย  
มีจ านวน 33 คน จากจ านวนทั้งหมด 78 คน จะได้ผลว่า ลักษณะบุคลิกภาพแบบ ISFP, INTP มีผลการตรวจ 
โดยแพทย์เวชศาสตร์การบินระดับ  Class 1 และระดับ Class 2 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25 รวมจ านวน 8 คน  
โดยเป็นระดับ Class 1 จ านวน 6 คน และ ระดับ Class 2 จ านวน 2 คน ลักษณะบุคลิกภาพแบบ INFP, ENTP มีผลการ
ตรวจโดยแพทย์เวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 ร้อยละ 66.67 และระดับ Class 2 ร้อยละ 33.33 รวมจ านวน 12 คน  
โดยเป็นระดับ Class 1 จ านวน 8 คน และ ระดับ Class 2 จ านวน 4 คน ลักษณะบุคลิกภาพที่ไม่ผ่านการตรวจ 
โดยแพทย์เวชศาสตร์การบินระดับ  Class 1 เลย คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวน 4 ลักษณะบุคลิกภาพ ได้แก่ INTJ  
จ านวน 7 คน ENFJ จ านวน 3 คน ESTP จ านวน 2 คน และ ESFP จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 13 คน 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมายเออร์ 
บริกส์ (MBTI) และเปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลการตรวจ  
เวชศาสตร์การบิน ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะบุคลิกภาพแบบ ISFP, INTP และ INFP, ENTP จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.64 จากจ านวนนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งหมด 78 คน ซึ่งผ่านการตรวจโดยแพทย์เวชศาสตร์ 
การบินระดับ Class 1 จะมีลักษณะบุคลิกภาพท่ีเด่น ตามล าดับดังนี้  

- P (Perceiving): มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สบาย ปล่อยไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นพร้อมจะปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ เปิดรับประสบการณ์แปลกใหม่ และเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต การ
ท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิด 

- I (Introvert): มุ่งให้ความสนใจกับสิ่งภายในท่ีมาจากความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ที่อยู่ภายในใจตนเอง 
- N (Intuition): มีความเช่ือกับการคาดคิด คาดการณ์ ซึ่งจะมองผ่านข้อมูลความเป็นจริงที่ปรากฏไปสู่ความ

น่าจะเป็นในอนาคต 
- F (Feeling): มีแนวโน้มการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกทางจิตใจ ค่านิยม หรือความชอบส่วนบุคคลมาประกอบ 
- T (Thinking): ตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผล การวิเคราะห์ แยกแยะตามกฎอย่างยุติธรรม ใช้ความคิดและ

สติปัญญาในการตัดสินใจ 
- E (Extrovert): มุ่งให้ความสนใจกับสิ่งภายนอก มีแนวโน้มที่มีปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือ

บุคคลรอบๆ ตัว 
- S (Sensing): มีความเชื่อหรือไว้ใจในการรับรู้ข้อมูลจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ความส าคัญกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ ์
 2. การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมายเออร์ 

บริกส์ (MBTI) จ านวน 16 แบบ มีนักศึกษาเลือกเกือบทุกแบบซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเช่น 
Entwistle and Entwistle (1979) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ วิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว มีนิสัยในการเรียนหรือวิธีการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีกว่านักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว และได้สรุปผลการศึกษาไว้ว่า นักศึกษาที่เรียนดีจะมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว  
มีวิธีการเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูง ตลอดจนมีความมั่นคงทางอารมณ์ แต่จะแตกต่างจากผู้ประกอบอาชีพนักบิน
พาณิชย์ที่มีมาตรการในการตรวจและคัดเลือกบุคคลโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะตามที่
ก าหนดทั้งทางร่างกาย จิตใจและบุคลิกภาพ จึงได้น าผลของการศึกษาไปเปรียบเทียบกับการเลือกแบบบุคลิกภาพของ
กลุ่มนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  
 3. บุคลิกภาพของผู้ประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์จะประกอบกันหลายประการ เพราะอาชีพนักบินเป็นอาชีพ
พิเศษแตกต่างจากอาชีพอื่น คือ การใช้กระบวนการคิดและทักษะการท างานภายใต้ภาวะความกดดันทั้งเรื่องเวลา  
ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่ท างานอยู่ในอากาศ รวมถึงความปลอดภัยที่สูง เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนักบิน
จะต้องมีทักษะและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้น บุคลิกภาพที่ควรมีอยู่ในตัวนักบิน
ประการแรกคือการเป็นคนที่มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอน แก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ประการที่สอง เป็นคนท่ีมีการ
ตัดสินใจที่ดี ประการที่สาม เป็นคนท่ีมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้ดีในทุกสถานการณ์ และประการสุดท้าย ต้องเป็น
คนที่รู้จักบริหารความเครียดได้อย่างมีศิลปะ คนที่มีกระบวนการคิดที่ดีในการแก้ไขปัญหานั้น มักจะเป็นคนที่รู้จักใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วนผสมผสานกันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน  ส่งผลให้สมองสามารถสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันการบินพลเรือน, 2554) ซึ่งลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบินพาณิชย์ เชน่ ทักษะการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการฟัง การบริหารความเสี่ยง ความรู้สึกรับผิดชอบต่อความต้องการของ
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ส่วนรวม  ความอ่อนตัว ปรับตัวในการเผชิญกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และความรู้สึกที่ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ สรีระวิทยา (บุษกร ภมร, 2551) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1) นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเลือกเรียนสาขาวิชานักบินพาณิชย์ส่วนมากเป็นผู้ชาย และมี

ความชอบอาชีพนักบินพาณิชย์ ดังนั้น การท ากิจกรรมจะเน้นไปในเรื่องของบุคลิกภาพที่เมื่อปฏิบัติงานจะต้องแต่ง
เครื่องแบบ จึงต้องปลูกฝังในเรื่องความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย การออกก าลังกาย อาชีพนักบินพาณิชย์มีบุคลิกภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินทีม่ีค่าเป็นจ านวนมาก มีความเสี่ยงและความกดดันเมื่ออยู่
ในสถานการณ์ แต่จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่สถาบันการบินคัดเลือกให้เข้ามาศึกษาที่สถาบันการบินยังมี
ความแตกต่างกัน ควรมีการปรับการคัดเลือกให้เหมาะสมมากข้ึน 

2) นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีผลการตรวจโดยแพทย์เวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 น้อยกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 2 
เพราะว่าในช้ันปีท่ี 2 จะมีการตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อครบก าหนด 6 เดือนจากการตรวจครั้งแรก ดังนั้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ที่ยังไม่ผ่านการตรวจในระดับ Class 1 ควรจะได้ปรับตนเองในส่วนที่แพทย์เวชศาสตร์การบินได้ให้ข้อสังเกตไว้ การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นนักบินจะเสนอให้มีการปรับอยู่ 2 ประการ คือ บุคลิกภาพซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติและ
ความคิด กับการฝึกฝนและการเรียนรู้ เช่น ความคล่องแคล่วในตัวเลข การสังเกต ความเป็นเหตุและผล เป็นต้น 

3) นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 78 คน มีลักษณะบุคลิกภาพมากที่สุด 3 แบบ คือ ISTJ 
จ านวน 10 คน ISTP, INTP แบบละ 7 คน มีจ านวน 14 คน รวมทั้ง 3 แบบมีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ซึ่ง
ประกอบด้วย I, T จ านวน 3 ตัว P, S จ านวน 2 ตัว และ J, N จ านวน 1 ตัว ดังนั้น นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต ที่เป็นเยาวชนของไทยเลือกเรียนอาชีพนักบินพาณิชย์จะมีบุคลิกภาพแบบ I (Introvert): มุ่งให้ความสนใจกับสิ่ง
ภายในที่มาจากความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจตนเอง  T (Thinking): ตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผล การ
วิเคราะห์ แยกแยะตามกฎอย่างยุติธรรม ใช้ความคิดและสติปัญญาในการตัดสินใจ P (Perceiving): มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่สบาย ปล่อยไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เปิดรับประสบการณ์แปลกใหม่
และเช่ือในความสามารถของตนเองที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต การท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิด และ S 
(Sensing): มีความเช่ือหรือไว้ใจในการรับรู้ข้อมูลจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ความส าคัญกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลของการเลือกแบบบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต อาจจะมีความแตกต่างจาก
กลุ่มบุคคลที่สายการบินเปิดรับสมัครเข้าเป็นนักบินฝึกหัดของสายการบิน ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วและมี
การสอบแข่งขันกัน 

4) นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการตรวจโดยแพทย์เวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 ที่
คิดเป็นร้อยละมีจ านวนมาก ได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพแบบ ISFP, INTP และ INFP, ENTP จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.64 จากจ านวนนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งหมดจ านวน 78 คน ซึ่งผ่านการตรวจโดยแพทย์ 
เวชศาสตร์การบินระดับ Class 1 ในล าดับ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ เมื่อแยกออกเป็นลักษณะของแต่ละบุคลิกภาพจะ
ประกอบไปด้วย P จ านวน 4 ตัว และ I, N จ านวน 3 ตัว คือ P (Perceiving): มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สบาย ปล่อยไป
ตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เปิดรับประสบการณ์แปลกใหม่และเช่ือใน
ความสามารถของตนเองที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต การท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิด I (Introvert): มุ่ง
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ให้ความสนใจกับสิ่งภายในท่ีมาจากความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจตนเอง และ N (Intuition): มีความเช่ือกับ
การคาดคิด คาดการณ์ ซึ่งจะมองผ่านข้อมูลความเป็นจริงที่ปรากฏไปสู่ความน่าจะเป็นในอนาคต การตรวจเวชศาสตร์การ
บินมีทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ากลุ่มที่จบ
ปริญญาตรีแล้วเลือกมาเป็นนักบินฝึกหัด ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเพื่อรับรองว่าควรเป็นนักบินพาณิชย์ได้ ดังนั้นนักศึกษา
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการตรวจในระดับ Class 1 ควรจะควบคุมความตื่นเต้นได้ แสดงความคิดเห็นได้
อย่างมีเหตุและผลเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดัน มิใช่การตอบที่ได้มาจากการสอนหรือค าแนะน าเพราะแพทย์เวชศาสตร์การ
บินและนักจิตวิทยาจะตรวจสอบในความเป็นตัวตนท่ีแท้จริงของผู้เข้ารับการตรวจ 

5) นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เลือกเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิชย์ ซึ่งรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสายตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง การคัดเลือกใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์และอาจารย์ที่เป็นนักบินเพื่อดูทั้งด้านบุคลิกภาพ ในการเป็น
นักบินพาณิชย์ ความรู้ด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ กับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเรียนจนจบหลักสูตร
เพราะมีค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ 3 ล้านบาท ดังนั้น การเข้ามาเรียนตามหลักสูตรนี้จึงมีอัตราในการจบการศึกษาตาม
หลักสูตรประมาณร้อยละ 40-60 การท าวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อหาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแบบวัดบุคลิกภาพของมายเออร์ บริกส์ (MBTI) และเปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพนักศึกษา
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตกับผลการตรวจเวชศาสตร์การบิน ซึ่งได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สถาบัน
การบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันการบินที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่าง
กันให้มาอยู่ในกลุ่มของคนที่มีบุคลิกภาพตามแบบที่ผ่านการตรวจของแพทย์เวชศาสตร์การบินด้วยการแนะน า การสอน
และการท ากิจกรรม   

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) น าผลวิจัยที่ได้ไปศึกษาต่อ เพื่อหาสาเหตุของการเกิดบุคลิกภาพในแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาสถาบันการบิน 
 2) ท าวิจัยนักศึกษาสถาบันการบินของมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อน ามาเปรียบเทียบ รวมทั้งศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่

น่าสนใจ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ  
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