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ข้อเสนอโครงการวจัิย 
เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา    1/2563 
 
1.ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน   

ของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 
     (ภาษาอังกฤษ)  Factors Affecting to Success on Aeromedical Criteria of Student Pilots in  

Thailand. 
2. ประเภทนักวจัิย หน้าใหม่ 
3. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาการบิน 
ท่ีมีต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการผา่นเกณฑ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน ท่ีสะทอ้นปัจจยัการจูงใจ 
ของครูการบิน ปัจจยัพฤติกรรมการปรับตวัของศิษยก์ารบินต่อการเรียนรู้ ปัจจยัประเภทของหลกัสูตรนกับิน
พาณิชย์ตรี และปัจจยัด้านสถาบนัการบิน ซ่ึงสถาบนัการบินในประเทศไทยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและพฒันาหลกัสูตรให้เกิดประสิทธิผล 
 
4. รายวชิา/สาขาทีท่ าวจัิย     CPD 390 การฝึกบิน 1, CPD 222 หลกัการบิน และ CPD 161 เคร่ืองฝึกบินจ าลอง 
5. ผู้ด าเนินการวจัิย (หัวหน้าโครงการ) 
  ช่ือ     พลอากาศโท ดร. ชนนนาถ  เทพลิบ/AIR MARSHAL DR. CHANONNAT THEPLIB 
  คุณวฒิุ    ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต(หลกัสูตรและการสอน)  
  สถานท่ีท างาน    สถาบนัการบิน  มหาวทิยาลยัรังสิต     1 
  ต าแหน่งทางวชิาการ    -        
  โทรศพัท ์   02-9972222 ต่อ 4103        
 

6. ผู้เชียวชาญที่ปรึกษาโครงการ 

  ช่ือ  พล.อ.ท.ดร.ศุภกฤต อริยะปรีชา  /AIR MARSHAL DR. SUPRAKRIT ARIYAPREECHA 
  คุณวฒิุ    สังคมธุรกิจและการเมืองดุษฎีบณัฑิต (สาขาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง)   
  สถานท่ีท างาน    สถาบนัการบิน  มหาวทิยาลยัรังสิต   1 
  ต าแหน่งทางวชิาการ  -       1 

โทรศพัท ์   02-9972222 ต่อ 4102  
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 7. สถานที่ท าการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล 
สถาบนัการบินทั้งส้ิน 8 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนการบินกรุงเทพ 2) ศูนย์ฝึกการบินสถาบัน 

การบินพลเรือน 3) โรงเรียนการบินก าแพงแสน (กองทพัอากาศ) 4) โรงเรียนการบินขอนแก่น 5) โรงเรียน

การบินร้อยเอด็ 6) โรงเรียนการบินชุมพร 7) โรงเรียนการบินศรีราชา 8) โรงเรียนการบินพิษณุโลก 

 

8. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจัิย 

การจดัการศึกษาในสถาบนัการบินทุกแห่งของประเทศไทย ไดย้ึดตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ 
การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO: International Civil Aviation Organization) ซ่ึงมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่
ท่ีเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ไดก่้อตั้งส านกังานในประเทศไทยใชเ้ป็นส านกังานประจ าภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐาน ระเบียบขอ้บงัคบัส าหรับกิจกรรมการบินระหวา่งประเทศ อีกทั้งใชเ้กณฑ์
มาตรฐานขององคก์ารบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA:  Federal Aviation Administration) ซ่ึงเป็นผู ้
ใหค้  าแนะน าแก่หน่วยงานดา้นการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี 
เป็นการศึกษาเฉพาะทางท่ีผลิตบุคลากรด้านการบินอย่างครบวงจรและจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลดงักล่าว เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางวิชาชีพ โดยมีสมาชิกโครงการ TRAINAIR PLUS  
ท าการฝึกอบรมดา้นการบินร่วมกบัทางโรงเรียนการบินให้แก่นกัศึกษาการบิน (Student Pilots) และผูเ้รียน
วิชาชีพนักบินพาณิชย์ตรี (ภาคพื้นและภาคอากาศ) โดยผูเ้รียนทุกคนตอ้งสอบผ่านเพื่อรับประกาศนียบตัร
นกับินพาณิชยต์รี (Commercial Pilot License: CPL) จากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท) 
(CAAT: The Civil  Aviation Authority of Thailand) จึงจะสามารถไปสอบเขา้ท างานกบัสายการบินพาณิชยท์ั้ง
ในประเทศและต่างประเทศได ้ส าหรับผูท่ี้เตรียมตวัไปเป็นนกัศึกษาการบิน เพื่อฝึกท าการบินกบัโรงเรียนการ
บิน ซ่ึงเป็นคู่สัญญากบัทางสถาบนัการบินต่างๆ เช่น โรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC : Bangkok Aviation 
Center)  ประกอบดว้ย นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ของมหาวทิยาลยัรังสิต นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
(เอแบค) นกัศึกษาการบินทุนสายการบิน และนกัศึกษาการบินทุนส่วนตวั เป็นตน้  

การจะเป็นนักบินพาณิชย์ท่ีมีประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแกร่ง  
โดยตอ้งผา่นการตรวจรับรองจากแพทยเ์วชศาสตร์การบิน ซ่ึงในขั้นแรกตอ้งผา่นเกณฑ์ Medical Class 2 (สภาพ
ร่างกายท่ีไม่ขดัต่อการบิน) ก่อนจึงจะเขา้ไปเป็นนักศึกษาการบินได้ จากนั้นจึงเขา้ฝึกท าการบินท่ีโรงเรียน 
การบินตามเกณฑ์ ท่ีเรียกว่า Medical Class 1 (สภาพร่างกายและจิตใจท่ีไม่ขดัต่อการบิน) จะเป็นการวดั
บุคลิกภาพภายใน การใช้เชาวน์ ปัญญา ไหวพริบ การแก้ปัญหาอุปสรรค การบริหารความเครียด และทศันคติ 
ท่ีมีต่อการบิน ซ่ึงนกัศึกษาท่ีเขา้รับการตรวจกบัแพทยเ์วชศาสตร์การบิน จะมีทั้งผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ ์
ทั้งประสบความส าเร็จและลม้เหลว หากการตรวจ Medical Class 1 ยงัไม่ผา่นจะอนุญาตให้มีการทดสอบซ ้ าได้
ทุกช่วง 6 เดือน เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ท่ีจะผ่านได้ยาก ส าหรับนักศึกษาท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์จะไดรั้บการอนุโลม 
ให้เขา้เรียนเป็นนักศึกษาการบิน ฝึกการบินท่ีศูนยฝึ์กการบินและโรงเรียนการบิน โดยให้ผ่านเกณฑ์ Medical 
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Class 2 เพียงอยา่งเดียวก่อนได ้ทั้งน้ีศิษยก์ารบินจะตอ้งมีบุคลิกภาพ เชาวน์ ปัญญา ไหวพริบ สภาพร่างกายและ 
จิตใจท่ีครบสมบูรณ์ นอกจากน้ีจ าเป็นตอ้งมีชัว่โมงการบินประมาณ 200 ชัว่โมงบินในฐานะศิษยก์ารบิน จึงจะ
ได้สิทธ์ิไปสอบเพื่อรับประกาศนียบตัรนกับินพาณิชยต์รี ท่ีเรียกว่า CPL  : Commercial Pilot License  
เพื่อสามารถข้ึนท าการบินและน าไปใชป้ระกอบอาชีพนกับินพาณิชย์ท่ีมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่ การพฒันา
มาตรฐานของนักศึกษาการบินจึงมีความส าคญัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช 
ผูอ้  านวยการสถาบนัเวชศาสตร์การบินกองทพัอากาศ ท่ีกล่าวว่า “การอนุมติั อนุญาตให้นกับินทั้งภาคพลเรือน
และของกองทพัอากาศไทย ก่อนข้ึนไปท าการบินไดน้ั้น มีขั้นตอนส าคญัท่ียิ่งกวา่การเรียนรู้วิธีการบิน คือ เร่ือง 
เวชศาสตร์การบินท่ีครอบคลุมถึง การตรวจความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ ของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการบินทุกคน 
เวลาท่ีนกับินหรือผูท้  าการในอากาศตอ้งท างานในพื้นท่ีท่ีมีความสูงจากพื้นดินมาก จะมีการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย คือ มีภาวะ Hypoxia คือร่างกายมีจ านวนของออกซิเจนลดลง การข้ึนท่ีสูงจะท าให้เกิดแก๊สในช่องวา่ง
ต่างๆ ของร่างกายจะขยายตวั เพราะความกดดนัชั้นบรรยากาศจะลดลงฉะนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระ ซ่ึง
มีความส าคญัต่อความปลอดภยัทั้งชีวติของนกับิน และผูโ้ดยสาร” (โพสตท์ูเดย,์ 2558)   

ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันานกัศึกษาการบินหลงัจากการผา่นหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี (คนินทร์ สุพิริยะนนัท์,  
รัตพงษ ์สอนสุภาพ. 2557) ไดแ้ก่  

- การพฒันาพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ให้มีความพร้อมตั้งแต่ในระดบัของการรู้ (Knowledge) 
เขา้ใจ (Comprehension) ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดหรือพฒันาสติปัญญาในระดบัตน้ถึงระดบักลาง จนถึงระดบัของ
การวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถทางดา้น
สติปัญญา ไหวพริบในการคิดแกปั้ญหาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบิน เป็นการบูรณาการความรู้ 
(Knowledge integration) โดยมีความเขา้ใจในศาสตร์ดา้นการบินอยา่งถ่องแท ้ 

- การพฒันาทกัษะประสาทสัมผสั  (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมด้านทกัษะพิสัย คือ 
ความสามารถดา้นการเคล่ือนไหว (Movement) เช่น การวิ่ง การกระโดด การเดิน ความสามารถในการรับรู้ 
(Perceptual abilities) ดา้นการเห็น การไดย้ิน ประสาทสัมผสั รวมถึงสมรรถภาพทางกาย (Physical abilities)  
การแสดงออกทางการส่ือสาร เพื่อน ามาใชใ้นการควบคุมบงัคบัเคร่ืองบิน 
 - การพฒันาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมดา้นความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ  
เช่น ความเช่ือ ความศรัทธา ทศันคติ ค่านิยม คุณค่าทางการบิน ท่ีหมายถึง คุณลกัษณะภายในจิตใจ 
ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นนกับิน ไดแ้ก่ การมีทศันคติท่ีดี มีการตดัสินใจท่ีดี สุขุม รอบคอบ ไม่มีนิสัยชอบเส่ียง 
โดยไม่จ  าเป็น มีความกระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียร ท างานภายใตค้วามกดดนัไดดี้ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ตลอดจน 
มีแรงจูงใจในการบิน ซ่ึงจะส่งอิทธิพลต่อกระบวนการคิด และการตดัสินใจ  
  การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินมีความส าคญัสูงสุดส าหรับนกัศึกษาการบินทุกคน ท่ีจะตอ้งไดรั้บ 
การตรวจ Medical Class 1 (สภาพร่างกายและจิตใจท่ีไม่ขดัต่อการบิน)  และ Medical Class 2 (สภาพร่างกาย 
ท่ีไม่ขัดต่อการบิน) ตามหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีจ าเป็นต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบให้ครบทั้ ง 2 ด้าน  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี     
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         Medical Class 1 คือ การสอบดา้นตรรก การค านวณ รวมถึงการกระจายความสามารถในการท าส่ิงต่างๆ 
พ ร้อมกัน  ได้อย่ า ง ถูกต้อง  เ ช่น  ก าร เ ดิน จุด  ก ารให้ คูณ เลข  และให้จดจ าข้อมู ล  รวมทั้ งประ เ มิน 
บุคลิกภาพ เชาวน์ ปัญญา ไหวพริบ การแก้ปัญหา สภาพจิตใจ (ท่ีไม่ขัดต่อการบิน) ทศันคติของผูเ้รียนท่ีมี 
ต่อการบิน การบริหารความเครียด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษยก์ารบิน โดยยึดตามมาตรฐานของ ICAO 
และ FAA (ท่ีมา: สถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560)  

Medical  Class 2 คือ การตรวจร่างกายเพื่อดูภาพรวมของร่างกาย จะดูว่ามีความพร้อมต่อการบินหรือไม่ 
และร่างกายสามารถทนทานสภาพแวดล้อมท่ีต่างจากระดับพื้นโลกได้มากแค่ไหน โดยวัดค่าต่าง ๆ 
ในเลือดและปัสสาวะ เช่น ภาวะในเลือด การติดเช้ือ การท างานของตบั ไต การดูดซึมสารอาหารในร่างกาย และ
ตรวจเช็คโรคติดต่อ เช่น ซิฟิลิส ตับอักเสบ และ HIV การตรวจเอ๊กซ์เรย์ปอด กระบังลม หลอดลมและ 
ความผิดปกติในร่างกาย ตรวจการไดย้ิน ตรวจสภาพของดวงตาดว้ย Slit lamp ตรวจความดนัลูกตา และตรวจ
สภาพการมองเห็น การตรวจตาบอดสี (อิชิฮาร่า) ตรวจลานสายตา (Vision field) จุดรวมสายตา (Point  
of convergence) ตรวจตาเหล่ (Exophoria) การกะระยะความลึก (Depth perception) ตรวจฟัน  
ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ EKG เป็นการตรวจเพื่อดูความเส่ียงของโรค ตรวจการหายใจ ความจุปอดและทดสอบความ
แขง็แรงของปอด เป็นตน้ (ท่ีมา: สถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560) 

จากการส ารวจจ านวนนกัศึกษาการบินท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจวดัทางเวชศาสตร์ Medical  Class 1, 2  
จากสถาบนัการบินและโรงเรียนการบิน รวมทั้งส้ิน 8 แห่ง พบว่า มีจ านวนนกัศึกษาการบินท่ีผา่นเกณฑ์เฉล่ีย 
ร้อยละ 63.91  ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC: Bangkok Aviation Center) จ  านวนนกัศึกษา 225 คน  
ผา่นเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ 81.25 (2) ศูนยฝึ์กการบินสถาบนัการบินพลเรือน (CATC: Civil Aviation Training Center) 
จ  านวนนกัศึกษา 42 คน ผ่านเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 81.25 (3) โรงเรียนการบินก าแพงแสน กองทพัอากาศ จ านวน
นกัศึกษา 60 คน ผา่นเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 75 (4) โรงเรียนการบินขอนแก่น TAC: Thai Aviation Center) จ านวน
นกัศึกษา8 คน ผา่นเกณฑ์ เฉล่ียร้อยละ 25 (5) โรงเรียนการบินร้อยเอ็ด TAA: Thai Aviation Academy) จ  านวน
นกัศึกษา 14 คน ผา่นเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 80 (6) โรงเรียนการบินชุมพร AAA: Asia Aviation Academy) จ  านวน
นกัศึกษา 36 คน ผ่านเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 50 (7) โรงเรียนการบินศรีราชา (SAS: SRIRACHA AVIATION 
ACADEMY) จ  านวนนกัศึกษา 15 คน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ 40 (8) โรงเรียนการบินพิษณุโลก TIF: Thai Inter 
Flying) จ านวนนกัศึกษา 21 คน ผา่นเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ 90  (แสดงในตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลจ านวนศิษยก์ารบินท่ีผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน ประจ าปี 2563 

ล าดับ รายช่ือโรงเรียนการบิน จ านวน 
นักศึกษาการบิน 

ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์
ตรวจวดัเวชศาสตร์การบิน 

1. โรงเรียนการบินกรุงเทพ  
(BAC: Bangkok Aviation Center)  
เกณฑน์กับินพาณิชยต์รี (Commercial 
Pilot) ถา้ไม่ผา่นใชเ้กณฑน์กับินส่วนตวั 
(Private Pilot)ทดสอบ Medical Class II 

- ม.รังสิต 80 คน 
- ม.เอแบค 40 คน 
-ทุนสายการบิน 60 คน 
-ทุนส่วนตวั 45 คน 
รวม  225 คน 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 95 
 

2. ศูนยฝึ์กการบิน สถาบนัการบินพลเรือน  
(CATC: Civil Aviation Training 
Center) ฝึกบินท่ีสนามบินบ่อฝ้าย 

-ทุนส่วนตวั 25 คน 
-ทุนสายการบิน  8 คน 
-ตร.4 ,ทร. 3, ทบ.1, 
สต.1  รวม 42 คน 

 
 
ร้อยละ 70 

3. โรงเรียนการบินก าแพงแสน 
กองทพัอากาศ 

ประถม ทอ. 28 ทร.2  
30 คน  
มธัยม ทอ.28 ทร. 2  30 
คน  รวม 60 คน 

 
ร้อยละ 75 

4. โรงเรียนการบินขอนแก่น (TAC : Thai 
Aviation Center) 

จบป.ตรี / ทุนส่วนตวั  
รวม 8 คน 

ร้อยละ 25 

5. 
  

โรงเรียนการบินร้อยเอด็( TAA : Thai 
Aviation Academy) 

ทุนส่วนตวั-จบ ป.ตรี 10 
คน   
- จบม. 6 อินเดีย  1 
เวยีดนาม 3 คน รวม 14 
คน 

ร้อยละ 80 
  

6. 
  

โรงเรียนการบินชุมพร (AAA : Asia 
Aviation Academy) 
นศ. ปี 2 ทดสอบ C 1  ปี 5 ทดสอบ C2 

 นศ.ปี 4 พระจอมเกลา้  
 รวม 36 คน 

ร้อยละ 50 

7. 
 

โรงเรียนการบินศรีราชา (SAS: 
SRIRACHA AVIATION ACADEMY) 

ทุนส่วนตวัจบป.ตรี 
ไทย 5 /ภูฐาน 2 / 
เวยีดนาม 2 
จบม.6- ภูฐาน 3 /
เวยีดนาม 3 รวม  15 คน 

ร้อยละ 40 
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ล าดับ รายช่ือโรงเรียนการบิน จ านวน 
นักศึกษาการบิน 

ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์
ตรวจวดัเวชศาสตร์การบิน 

8. โรงเรียนการบินพิษณุโลก (TIF : Thai 
Inter Flying) 

ทุนส่วนตวั จบ ป.ตรี  
18 คน 
นศ.ปี 3 ม.รังสิต 3 คน 
รวม 21 คน 

 
ร้อยละ 90 

 รวมทั้งส้ิน 8 แห่ง นกัศึกษาการบินทั้งส้ิน 
421 คน 

ร้อยละเฉล่ีย 63.91 

(ท่ีมา: ขอ้มูลสถิติจากสถาบนัการบินและโรงเรียนการบิน, เมษายน 2563) 

 จากสถิติท่ีท าการส ารวจการผ่านเกณฑ์ตรวจวดั จึงสรุปได้ว่า ประเด็นปัญหาส าคญัของจ านวน
นักศึกษาการบินท่ีผ่านเกณฑ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน จากสถาบนัการบินและโรงเรียนการบิน 
ทัว่ประเทศไทย ทั้งส้ิน 8 แห่ง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 63.91 แสดงให้เห็นถึงการผา่นเกณฑ์การตรวจวดัทาง 
เวชศาสตร์การบินยงัผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า ระดับดี ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัในการ
ศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผ่านเกณฑ์การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของ
นกัศึกษาการบินในประเทศไทย” เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์การสอบของนกัศึกษาการบิน 
ว่า มีความส าเร็จในการผ่านเกณฑ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินมากน้อยเพียงใด เพื่อทดสอบระดับ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผ่านเกณฑ์การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของ
ประเทศไทย และวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความ
ลม้เหลวในการผ่านเกณฑ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย ซ่ึงขอ้คน้พบ
จากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาการบิน ใหไ้ดน้ าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์ไปใช้
พฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ งสถาบันการบินได้น าผลการวิจยัไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริม 
การจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัศึกษาการบิน และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัให้แก่วงการศึกษาทางวิชาการ
ดา้นการบิน และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์ไปใชจ้ดัท าหลกัสูตร
ท่ีตอบสนองความแตกต่างของนกัศึกษาการบินใหมี้พฒันาการอยา่งต่อเน่ือง 
 
9. ค าถามการวจัิย 
 9.1 สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ความส าเร็จและความล้มเหลวในการผ่านเกณฑ์การตรวจวดั 
ทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทยเป็นอยา่งไร  

9.2 ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษา
การบินในประเทศไทย 
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 9.3 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างค่าของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผ่านเกณฑ ์
การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย มีลกัษณะอยา่งไร  
 
10. วตัถุประสงค์ของโครงการ  

 10.1 เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์การสอบของนักศึกษาการบินว่า มีความส าเร็จและ 

ความลม้เหลวในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินในประเทศไทย 

10.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผ่านเกณฑ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของ

นกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

10.3 เพื่อวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างค่าของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ 

ผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

 

11. ขอบเขตของการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

11.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาการบินท่ีเข้าเรียนตามหลกัสูตรนักบินพาณิชย์ตรีจาก

สถาบนัการบินพลเรือน/ โรงเรียนการบินในประเทศไทย และเคยเขา้รับการการตรวจวดัทางเวชศาสตร์การ

บินมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง จ  านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนการบินกรุงเทพ, ศูนยฝึ์กการบินสถาบนัการบินพล

เรือนโรงเรียนการบินก าแพงแสน กองทพัอากาศ, โรงเรียนการบินขอนแก่น, โรงเรียนการบินร้อยเอ็ด, 

โรงเรียนการบินชุมพร, โรงเรียนการบินศรีราชา, และโรงเรียนการบินพิษณุโลก 

11.2 ขอบเขตด้านตัวแปร ผูว้ิจ ัยได้ค้นควา้ รวบรวมผลงานวิจยั วารสารทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เอกสารทางวชิาการ น ามาใชก้ าหนดตวัแปรการวจิยั ตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นร่างกาย (Physical Health) ปัจจยั 
ด้านจิตใจ (Mental Health) ปัจจยัด้านการจูงใจของครูฝึกการบิน ปัจจยัพฤติกรรมการปรับตวัของ 
นกัศึกษาการบิน ปัจจยัจ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการตรวจวดั Medical Class 1 และ Class 2 ปัจจยัประเภทของ
หลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี และปัจจยัดา้นสถาบนัการบิน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ผลส าเร็จหรือลม้เหลวของนกัศึกษาการบินท่ีเขา้ตรวจวดั 
ทางเวชศาสตร์การบินจากการผา่นการทดสอบ Medical Class 1 และ 2 

11.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ก าหนดการใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 
ถึง มกราคม 2564 
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12. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  12.1 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ า ก าร บินได้น า ปั จจัย ท่ี ส่ ง ผล ต่ อค ว ามส า เ ร็ จ ในก า รผ่ า น เ กณฑ ์ 

การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน ไปใช้พฒันาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามหลกัสูตรนกับิน

พาณิชยต์รี 

 12.2 เพื่อให้สถาบันการบินในประเทศไทยน าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผ่านเกณฑ ์

การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการจดัการศึกษาของ

สถาบนัการบิน 

         12.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัให้แก่วงการศึกษาดา้นการบิน สถาบนัการบิน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในประเทศไทย ได้น าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จไปใช้จดัท าหลักสูตรท่ีตอบสนองความแตกต่างของ 
นกัศึกษาการบิน 
 
13. นิยามศัพท์ 
 นักศึกษาการบิน (Student Pilots) ผูท่ี้มีคุณสมบติัผ่านการคดักรองเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรนกับิน
พาณิชยต์รี โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมการฝึกปฏิบติัการบินกบัสถาบนัการบินต่างๆ ในประเทศไทย  

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License with Multi-engine and Instrument Rating) 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

- หลกัสูตรส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีประสบการณ์ดา้นการบิน (Full Package Commercial Pilot 
License with Multi-engine & Instrument Rating) คือ FAA Part 141, FAA Part 141/61 Combined 

- หลกัสูตรส าหรับนกับินท่ีมีชัว่โมงบิน และ Requirements บางอย่าง แต่ยงัไม่มีใบอนุญาตนกับิน
พาณิชยต์รี (Commercial Part Only in Commercial Pilot License with Multi-engine and Instrument Rating)  
 - หลกัสูตรส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีประสบการณ์ดา้นการบินมาก่อน เพื่อให้ไดใ้บอนุญาตนกับิน 
ส่วนบุคคล (Private Pilot License) 

สถาบันการบิน (Aviation Institute) สถาบนัการบินท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) สถาบนัการบินเปิดสอนเฉพาะทาง  2) สถาบนัการบินท่ีสังกดัในมหาวทิยาลยัต่างๆ 
 ใบส าคัญแพทย์ (Medical Certificate) หมายความวา่ ใบส าคญัท่ีรับรองวา่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามมาตรฐานทางการแพทยแ์ละมีก าหนดระยะเวลาการรับรอง 
 การออกใบส าคัญแพทย์ การออกใบส าคญัแพทยแ์ต่ละชั้นของผูป้ระจ าหนา้ท่ีตรวจ จะไม่สามารถ
ครอบคลุมรายละเอียดของแต่ละบุคคลอยา่งเพียงพอ จึงจ าเป็นท่ีนายแพทยผ์ูต้รวจ นายแพทยผ์ูต้รวจอาวุโส 
หรือนายแพทยผ์ูต้รวจสอบ จะตอ้งพิจารณาตดัสินใจอยา่งดี ในการประเมินผลความสมบูรณ์ของร่างกาย 
และจิตใจ (Medical Fitness) ของนกัศึกษาการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทยสู์งสุด เพื่อความ
ปลอดภยัในการบิน  

http://www.thaipilottraining.com/index.php/th/courses/79-information/92-courses2
http://www.thaipilottraining.com/index.php/th/courses/79-information/93-courses3
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กลุ่มเวชศาสตร์การบิน (Aeromedical Group – AMG) หมายถึง กลุ่มเวชศาสตร์การบิน ส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามประกาศส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรฐาน 
ในการออกใบส าคญัแพทยแ์ต่ละชั้น พ.ศ. 2559 ตามราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพนัธ์ 2560  

การตรวจเวชศาสตร์การบิน คือ การตรวจรับรองผูท่ี้มีหน้าท่ีกระท าการบนอากาศ เพื่อดูว่าบุคคล 
ผูน้ั้นมีสภาพร่างกายและจิตใจเหมาะสมหรือไม่ เช่น นักบิน ลูกเรือ ผูค้วบคุมจราจรทางอากาศ เป็นตน้  
การตรวจเวชศาสตร์การบินและโรงเรียนการบินจะจดัส่งตรวจไปยงั เวชศาสตร์การบินโรงพยาบาลภูมิพล 
และเวชศาสตร์การบินโรงพยาบาลกรุงเทพฯ โดยผูท่ี้การจะไปตรวจไดต้อ้งไดรั้บการส่งตรวจจากโรงเรียน
การบินหรือตน้สังกดัเท่านั้น ซ่ึงจะแบ่งการตรวจเวชศาสตก์ารบินออกเป็น 3 ระดบั คือ Medical Class1 , 2 
และ 3 การจะไปตรวจได้ตอ้งไดรั้บการส่งตรวจจากโรงเรียนการบินหรือตน้สังกดัเท่านั้น จะไม่มีการไป 
ขอตรวจดว้ยตนเอง 

ความส าเร็จและความล้มเหลว นักศึกษาการบินท่ีมีสภาพความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ เพื่อ 
เข้ารับการตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน ตามมาตรฐานของสถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
ปี 2560 มีความส าเร็จ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน ส่วนความลม้เหลว หมายถึง  
ไม่ผา่น เกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน 

มาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Standard) หมายความว่า มาตรฐานทางแพทยข์องสถาบนั 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ท่ีใช้เป็นแนวทางทัว่ไปในการพิจารณาออกใบส าคญัแพทยโ์ดยแพทย์
ผูต้รวจหรือแพทยผ์ูต้รวจอาวโุส ใหส้ าหรับผูร้้องขอ (ประกาศสถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรฐานในการออกใบส าคญัแพทยแ์ต่ละชั้น พ.ศ. 2559 ตามราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพนัธ์ 2560) 

นายแพทย์ผู้ตรวจ (Authorized Medical Examiner – AME) หมายถึง นายแพทยเ์วชศาสตร์การบิน 
ท่ีผูอ้  านวยการแต่งตั้งใหมี้สิทธิตรวจทางแพทยแ์ก่ผูข้อต่อใบส าคญัแพทยทุ์กชั้น 
      นายแพทย์ผู้ตรวจอาวุโส (Senior Authorized Medical Examiner – SAME) หมายถึง นายแพทย ์
เวชศาสตร์การบินท่ีผูอ้  านวยการแต่งตั้งให้มีสิทธิตรวจทางแพทย์แก่ผูข้อรับหรือต่ออายุใบส าคญัแพทย ์
ทุกชั้น 
 
14. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องตามกรอบแนวคิด  
ในทุกระบบของการศึกษาจะประกอบไปด้วยระบบการทดสอบ โดยใช้วิ ธีการประเมิน

ความสามารถและคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยการใหค้ะแนนหรือเกรด (Ahmed, 1993) การทดสอบความสามารถ
ของผูเ้รียนจึงเป็นการคน้หามาตรฐานทางการเรียนรู้และมาตรฐานความรู้ 

ทฤษฎีคุณลักษณะของบุคคล (Attribution Theory) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการศึกษาสุขภาพทางกาย ซ่ึงเป็นแนวคิดระหว่างความเป็นตวัตนกบัความส าเร็จ ได้ถูกพบว่า มีความ
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เช่ือมโยงถึงกนั อธิบายไดว้่า ประสบการณ์ท่ีไดรั้บความส าเร็จและความล้มเหลวเก่ียวขอ้งกบัการตีความ 
จากภายในตนตามความโน้มเอียงและตามสถานการณ์จากปัจจยัภายนอก (Heider, 1958) ในมิติของ
ความส าเร็จและความลม้เหลว แยกคุณลกัษณะของความส าเร็จมี 4 ส่วน คือ ความพยายาม ความสามารถ  
การท างานอย่างหนกั และโชค ได้จดัให้ความสามารถและการท างานอย่างหนักเป็นส่ิงท่ีมีความแน่นอน  
ส่วนความพยายามและโชคเป็นส่ิงไม่มีความแน่นอน ทั้งน้ีความลม้เหลวหรือมีคะแนนต ่า เป็นส่ิงท่ีมีความ
ซับซ้อน ผูเ้รียนท่ีล้มเหลวมกัคิดว่าความพยายามท่ีมีอยู่จะไม่ส่งผลทางบวกได้ ส่วนผูท่ี้มีความส าเร็จจะมี
ความพยายามมากข้ึน และคิดวา่จะตอ้งบรรลุเป้าหมายในคร้ังต่อไป และจะยอมรับในความทา้ทาย (Weiner 
(1992) 

ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ (Human behavior) การศึกษาพฤติกรรมมนุษยมี์ส่วนช่วยให้ครูการบิน 
มีความเขา้ใจผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึน น าไปสู่ความส าเร็จในการจดักระบวนการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เป็นการ
พฒันาทกัษะความรู้ผา่นการฝึกปฏิบติัและสร้างเสริมประสบการณ์ให้ศิษยก์ารบิน ไดน้ าความรู้ทางจิตวิทยา
ไปใชป้ระยุกต์ในการแกปั้ญหา ขณะท่ีเขา้รับการทดสอบวดัทางเวชศาสตร์การบินไดโ้ดยตรง ดงัท่ี Allport 
G.W., 1937) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะส่วนรวมของแต่ละบุคคลท่ีเป็นเอกภาพอนัประกอบไปดว้ย 
ลกัษณะทางกายและจิตใจ ระบบทางกายและจิตน้ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมในการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึง แต่ละคนมีแตกต่างกนั แนวคิดทฤษฎีน้ีไดน้ ามาพิจารณาก าหนดปัจจยัพฤติกรรมของนกัศึกษาการบิน 
(Pilot Students’ Behavior)  

ทฤษฎีกลไกปกป้องตนเอง (Defense mechanisms) เป็นกระบวนการทางจิตซ่ึงเกิดข้ึนในบุคคล 
โดยอตัโนมติั ส่วนใหญ่น ามาใชโ้ดยไม่รู้ตวั เพื่อการปรับตวัและแกปั้ญหาท่ีมีอยู ่และรักษาความสมดุลหรือ 
ความปกติของจิตใจไว ้เน่ืองจากเป็นสัญชาตญาณของมนุษยท่ี์จะตอ้งป้องกนัหรือต่อสู้ และปรับตวัเอง
เพื่อให้ชีวิตอยูร่อด ปลอดภยั มีความสุข เพื่อสามารถรักษาสภาพเดิมของจิตใจไวไ้ด้ (ชูทิตย ์ปานปรีชา, 
2551) โดยท่ีซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และนกัจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เช่ือวา่
กลไกป้องกนัตนเองเกิดข้ึนในระดบัจิตไร้ส านึก (Unconscious) ซ่ึงปัจจยัพฤติกรรมการปรับตวัของนกัศึกษา 
การบิน (Student Pilot’s Adjustment) เป็นการใชก้ลไกป้องกนัตนเอง โดยการปรับตวัให้พน้จากความเครียด 
ความกงัวล ความคบัขอ้งใจ ความขดัแยง้ในใจ และเป็นกลไกทางธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ดจ้ากประสบการณ์ 
และน ามาใช ้โดยไม่รู้ตวั ซ่ึงข้ึนกบับุคลิกภาพ สภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ท่ีบุคคลก าลงัเผชิญอยู ่เพื่อให้
อยูใ่นสภาวะสมดุลระหวา่งตนเองกบัส่ิงแวดลอ้ม ฟรอยด์ไดแ้บ่งการท างานของจิตมนุษยอ์อกเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ 1) จิตส านึก (Conscious Mind) เป็นสภาวะท่ีบุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผสัทั้งห้า 2) จิตก่อนส านึก 
(Preconscious Mind) เป็นจิตระดบัท่ีรู้ตวั เพียงแต่ควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมออกมา และ 3) จิตไร้ส านึก 
(Unconscious Mind) เป็นจิตท่ีฟรอยดเ์ช่ือวา่ ท าใหเ้กิดกลไกป้องกนัตนเอง เป็นส่วนท่ีมีบทบาทในการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย ์(เติมศกัด์ิ คทวณิช, 2547) สอดคลอ้งกบั Yngve et al., (2018) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงท่ีทา้ทาย
ให้ผูเ้รียนเกิดการปรับตวัได้ดี คือ การยอมรับถึงความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน และสนบัสนุนการจดั
สภาพแวดลอ้มใหอ้ยา่งเหมาะสม  
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ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น (Theory of Hierarchy of Human Needs)  ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ี Abraham Maslow ไดเ้สนอว่า เม่ือคนเราไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการขั้นแรกย่อมเกิดความพึงพอใจ 
จากนั้นก็จะมีความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึนต่อไปอยา่งไม่ส้ินสุด  (Maslow, 1970) หลกัคิดดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบั ปัจจยัการจูงใจของครูการบิน (Instructors’ Motivation) ท่ีครูฝึกบินจ าเป็นตอ้งจูงใจนกัศึกษา โดยอาศยั 
หลกัทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานของคน โดย Murray, H. A. (1938) ไดช้ี้ให้เห็นว่า การสนองตอบความ
ตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจ เช่น จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน เพื่อใช้จูงใจผูเ้รียนให้บรรลุ
ขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้ทกัษะการบิน ยอ่มส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูเ้รียนตามล าดบั 
ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีมีอ านาจ 
มากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดช้ดัท่ีสุด เป็นความตอ้งการในการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร น ้ าด่ืม ออกซิเจน  
การพกัผ่อน ครูการบินตอ้งหมัน่ดูแลให้แน่ใจว่าผูเ้รียนไม่เกิดความหิวและเหน่ือยล้าจนเกินไป ในขณะ 
ฝึกปฏิบติั และไดจ้ดัใหต้ามความตอ้งการดา้นร่างกายของผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ 

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เม่ือความตอ้งการดา้นร่างกายไดรั้บความพึงพอใจ
แลว้บุคคลก็จะพฒันาการไปสู่ขั้นใหม่ท่ีเรียกวา่ ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความรู้สึกมัน่คง (safety or 
security) หากผูเ้รียนรู้สึกไม่ปลอดภยั เขาจะไม่มีสมาธิในการเรียน ครูการบินท่ีควบคุมดา้นความปลอดภยั 
ในการบิน ตอ้งพยายามลดความรู้สึกท่ีไม่ปลอดภยัของผูเ้รียนในระหวา่งฝึกบิน 

3) ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ  (Belongingness and Love needs) ซ่ึงครู 
การบินตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะช่วยผูเ้รียนท่ีเขา้ใหม่ ให้รู้สึกผอ่นคลายและสร้างแรงจูงใจให้กลา้ตดัสินใจ 
ในการเรียนรู้ไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ 

4) ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Self-Esteem needs) เป็นความตอ้งการไดรั้บความรัก
และการให้ความรักแก่ผูอ่ื้นเป็นไปอย่างมีเหตุผล เช่น ความตอ้งการมีอ านาจ ความต้องการมีเกียรติยศ  
 การไดรั้บยกยอ่ง ไดรั้บการยอมรับ ครูสามารถน าความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งน้ีมาใชเ้สริมความสัมพนัธ์
ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัศึกษา และยงัใชเ้ป็นเหตุผลหลกัท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนใส่ใจในการฝึกเรียนรู้ในการฝึกบิน 

5) ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-Actualization needs) เป็นความตอ้งการ 
อยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีจะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศกัยภาพตนเอง ครูใชว้ิธีขั้นน้ีจะเป็นความทา้ทายและช่วย
ผูเ้รียน ใหป้ระสบความส าเร็จสูงสุดในการฝึกบิน อีกทั้งใชเ้ป็นการใหร้างวลัแก่ครูการบิน 

ทฤษฎแีรงจูงใจ (Motivation Theory)  
การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท า กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท า

พฤติกรรมนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ไมเคิล คอมแจน (Domjan, 1996: 199) อธิบายวา่ ผูเ้รียน 
ควรไดรั้บการจูงใจเชิงบวกใหพ้ยายามอยา่งสูงสุดในแต่ละขั้นของการปฏิบติัในแต่ละวนั เช่น การผอ่นคลาย 
การเน้นด้านความปลอดภยั การขอความเห็นจากกลุ่ม พร้อมกบัครูการบินมีการให้รางวลัเป็นคร้ังคราว
นอกเหนือจากใช้การจดักิจกรรม ทั้งน้ีเพราะการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลกัสูตรตอ้งใช้เวลานาน 
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ผูว้ิจยัจึงไดน้ าการจูงใจมาก าหนดเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการปรับพฤติกรรมของนกัศึกษาการบิน  ให้มี
ความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตามแนวคิด Robbins, Stephen P. (1996: 213) ไดแ้บ่งเป็นการจูงใจ
ภายใน และจูงใจภายนอก ดงัน้ี 

 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง ส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะเป็น 
เจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการส่ิงต่างๆ ดงักล่าวน้ี 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง ส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยกยอ่ง แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวรเพราะ
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

ปัจจัยด้านร่างกาย (Physical Health) 
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จะมีการตรวจความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจทัว่ไป 

ตรวจหวัใจ ปอด ศีรษะ ตา ปาก หู คอ จมูก แขนขา การเคล่ือนไหวขอ้ต่าง ๆ ผิวหนงั ต่อมน ้ าเหลืองและ
ระบบอ่ืน ๆ ของร่างกายท่ีจ าเป็น ตรวจการไดย้ิน ตรวจสายตา การเห็นสี คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ X-ray ปอด ตรวจ
เลือด ปัสสาวะ สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Psychoactive Substance) ปัญหาการใช้สารบางชนิด 
(Problematic use of substance) และการตรวจอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น รวมถึงการตรวจตามแบบฟอร์มทางแพทย  ์
ท่ีส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ ตลอดจนการทดสอบและการตรวจทางจิตวิทยา  
ในการตรวจทดสอบต่าง ๆ น้ี สามารถตรวจทดสอบก่อนเป็นผูป้ระจ าหนา้ท่ี หรือเม่ืออากาศยานประสบเหตุ 
หรือเป็นการสุ่มตรวจตามระยะเวลา หรือเม่ือเห็นสมควร หรือเม่ือมีเหตุอนัสมควรขณะเป็นผูป้ระจ าหนา้ท่ี 
(ท่ีมา: สถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560) 

จากการศึกษาการจดักิจกรรมทางดา้นกายภาพ (Physical Activity: PA) มีส่วนส าคญัต่อการพฒันา
ความสามารถของนกัศึกษาการบิน โดย Lee et al., 2012; Rhodes, et al., (2017) คน้พบวา่ กิจกรรมทางดา้น
กายภาพได้รับความเช่ือถือว่า มีความเช่ือมโยงทั้ งทางด้านร่างกายและด้าน อาทิเช่น การจดักิจกรรม 
ผ่อนคลายระหว่างการเรียนรู้ในโรงเรียนการบิน มีผลต่อการช่วยผ่อนคลายสมอง (Brain breaks) ของ
นกัศึกษาการบิน โดยจดัเป็นชั่วโมงบริหารร่างกายใช้เวลาเพียงช่วงสั้ น 5-7 นาที ซ่ึงกิจกรรมได้รับการ
ยอมรับจากครูการบิน วา่ เป็นประโยชน์ต่อศิษยก์ารบิน มากถึงร้อยละ 86 และช่วยปรับให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจต่อการเรียนมากข้ึนถึงร้อยละ 91 จึงไดน้ าวิธีดงักล่าวไปจดัเสริมพื้นฐานในระดบัโรงเรียน (Perera, T. 
et al., 2015)  

ปัจจัยด้านจิตใจ (Mental Health) 
รูปแบบของการทดสอบเพื่อวดัความพร้อมทางดา้นจิตใจ จะเป็นการวดับุคลิกภาพ ทศันคติ ตวัตน 

ท่ีแทจ้ริงของผูเ้ขา้ทดสอบ และมกัจะถามส่ิงท่ีเป็นสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั แลว้ให้ตอบตามความนึกคิด
ของผูต้อบซ่ึงไม่มีถูกหรือผิด แต่จะเป็นการตรวจเช็คบุคลิกภาพเป็นส าคญั จึงได้พิจารณาปัจจยัด้านจิตใจ 
ท่ีมีการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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ทฤษฎีบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัย (Trait Theories)  โดย Allport G.W., (1937) ไดเ้น้น
คุณลกัษณะพิเศษของบุคคลท่ีมองเห็นได้ชัด ซ่ึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป จะมีบุคลิกภาพท่ีไม่เหมือนกนั 
(Common Traits) เช่น ลกัษณะเฉพาะคนเก่ียวกบัอารมณ์ จะแสดงออกต่างกนัข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทศันคติ พฤติกรรมของบุคคลจะแสดงออกในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
(McCrae & Costa, 1989) อยา่งไรก็ตามบุคลิกภาพของบุคคลสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามประสบการณ์ท่ีได้
จากการเรียนรู้ ตามวยัท่ีสามารถปรุงแต่งให้ดีข้ึนได ้ Costa & McCrae (1992) ไดก้ล่าวว่า มนุษยทุ์กคน 
มีโครงสร้างบุคลิกภาพพื้นฐานท่ีเหมือนกนั คือ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก การเขา้สังคม การเปิดเผยตนเอง 
ความเห็นพอ้งยนิยอม และความรู้สึกผดิชอบ 

ความวิตกกังวล (Anxiety) มีผลต่อการสร้างความกดดันท่ีกระทบทั้งภายในและภายนอกจิตใจ  
ของศิษยก์ารบินในระหวา่งการฝึกปฏิบติั จะมีความกดดนัต่อสภาวการณ์ท่ีตอ้งต่อสู้กบัการฝึกบิน ตวัอยา่ง 
ท่ีพบ เม่ือนกัศึกษาการบินมีความวิตกกงัวลมกัจะลม้เหลวในการแสดงออก ยิ่งในกรณีท่ีเร่งด่วนจะส่งผลต่อ
ความสามารถของนักศึกษาการบิน เพราะมีเวลาท่ีจ ากัดในการแก้ปัญหา สถานการณ์ดังกล่าวควรท่ีจะ
น ามาใชฝึ้กปฏิบติัโดยหาวิธีฝึกท่ีถูกตอ้ง เพื่อบรรลุความส าเร็จในการฝึกบิน (The Aviation Instructor’s 
Handbook, 2008) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shah et al., (2010) พบวา่ ช่วงการทดสอบฝึกปฏิบติัของ
นกัศึกษาแพทย ์จะเป็นตน้เหตุท่ีท าให้เกิดความวิตกกงัวลไดม้ากท่ีสุด และ Morse & Dravo, (2007) กล่าววา่ 
การประเมินผลการปฏิบติัทางการเรียนเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความเครียด ผลลพัธ์ท่ีสนบัสนุน 
ขอ้เท็จจริงอย่างมีนัยส าคญัถึงความวิตกกงัวลอาจจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของผูเ้รียนให้
ประสบความส าเร็จได ้ 

การตดัสินใจ (Decision making) เป็นกระบวนการรับรู้ท่ีซับซ้อนเป็นระบบท่ีใกล้ชิดกับ
กระบวนการทางจิต ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ สภาพการบิน และสภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลยเีท่านั้น แต่ยงัส่งผลต่อการบริหารจดัการดา้นทกัษะการบินท่ีตอ้งฝึกนกัศึกษาการบินให้เรียนรู้การ
ตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และส่งเสริมให้เนน้ดา้นความปลอดภยัในขณะข้ึนบิน จึงมีความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงทกัษะ และสร้างความเขา้ใจถึงสาเหตุของการตดัสินใจท่ีผิดพลาดของนกับิน และยกระดบัวิธีการ
บริหารจดัการให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน (ท่ีมา:FAA, 1991) เพื่อปรับปรุงการตดัสินใจของนกับินไดก้ าหนดให้
การตดัสินใจเป็นขอ้บงัคบัในหลกัสูตรการฝึกบิน โดยก าหนดขั้นตอนการตดัสินใจท่ีดีไว ้ 

ปัจจัยจ านวนคร้ังของการเข้ารับการตรวจวัด   จ านวนความถ่ีท่ีศิษยก์ารบินเขา้รับการตรวจทาง 
เวชศาสตร์การบินดา้นร่างกายและจิตใจ แยกเป็น Medical Class 1 และ Medical Class 2 โดยจ าแนกเป็น
จ านววนคร้ังท่ีสอบ ตั้งแต่ต ่าสุดถึงสูงสุด แบ่งเป็น 5 ล าดบั ไดแ้ก่  1-3 คร้ัง  4-6 คร้ัง 7-9 คร้ัง  10-12 คร้ัง 
และมากกวา่ 12 คร้ังข้ึนไป  น ามาพิจารณาวา่ ส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์การตรวจวดัทางเวช
ศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินมากนอ้ยเพียงใด 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5193280/#bibr31-2055102915596714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5193280/#bibr17-2055102915596714
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15. กรอบแนวคิดการวจัิย 
ผลจากการศึกษาทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท าให้ไดปั้จจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความ

ลม้เหลวในการผ่านเกณฑ์การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย พบว่า  
มีตวัแปรอิสระต่าง ๆ ท่ีส าคญัและตอ้งวิเคราะห์เจาะลึกเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และการมีอิทธิพลของตวัแปร
ต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการผา่นเกณฑ์ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้
ได้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างกรอบการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ โดย
สามารถแสดงกรอบการวเิคราะห์ดงัในภาพท่ี 1  

ตามกรอบแนวคิดการศึกษาในภาพท่ี 1 พบว่า มีตวัแปรอิสระต่าง ๆ ท่ีส าคญัทั้งส้ิน 6 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ (1) ตวัแปรปัจจยัดา้นร่างกายของนกัศึกษาการบิน (2) ตวัแปรปัจจยัดา้นจิตใจของนกัศึกษาการบิน  
(3) ตวัแปรปัจจยัการจูงใจของครูการบิน (4) ตวัแปรปัจจยัพฤติกรรมการปรับตวัของนักศึกษาการบิน  
(5) ตวัแปรปัจจยัจ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการตรวจ (6) ตวัแปรปัจจยัประเภทของหลกัสูตรนกับินพาณิชย์ตรี  
(7) ตวัแปรปัจจยัดา้นสถาบนัการบิน ซ่ึงตวัแปรอิสระเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความส าเร็จในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทาง 
เวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

ปัจจัยด้านร่างกายของนกัศึกษาการบิน 

Physical Health 

ปัจจัยด้านจิตใจของนกัศึกษาการบิน      

Mental Health 

จ านวนคร้ังที่เข้ารับการตรวจ 

Frequency of examination 

นกัศึกษาการบินที่ตรวจวดั 

ทางเวชศาสตร์การบิน  

(Med Result) 

ท่ีผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ Medical Class 1, 2 

ผ่านเกณฑ์ มีค่า = 1 และไม่ผ่านเกณฑ์ มีค่า = 0 

พฤติกรรมการปรับตัวของนกัศึกษาการบิน 

Students Pilot’s Adjustment  

การจูงใจของครูการบิน 

Instructor’s Motivation 

                              

  
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                            
                           
                                    
                                          

ประเภทของหลักสูตรนักบินพาณชิย์ตรี 

CPI with IR and ME 

ปัจจัยด้านสถาบันการบิน 

Aviation Institutes 
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 จากกรอบแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า มีตวัแปรท่ีส าคญัหลายตวัแปร ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความส าเร็จนกัศึกษาในการผา่นเกณฑ ์ โดยสรุปแลว้กรอบแนวคิดการศึกษาความส าเร็จและความลม้เหลวใน

การผา่นเกณฑต์ามภาพท่ี 1 นั้น สามารถเขียนแสดงสมการวเิคราะห์ได ้ดงัต่อไปน้ี 

Med Result  =   (Physical, Mental, Instructor, Student, Education, Examination) 

โดยก าหนดให ้

 Med Result = ความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษา
การบิน เป็นตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดยก าหนดให้ 
ส าเร็จ = 1 หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน 
ลม้เหลว = 0 หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน 

 Physical = คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัดา้นร่างกายของนกัศึกษาการบิน 
 Mental = คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัดา้นจิตใจของนกัศึกษาการบิน 
 Instructor = คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัดา้นการจูงใจของครูการบิน  
 Student = คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัพฤติกรรมการปรับตวัของนกัศึกษาการบิน 
 Education = คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัดา้นการศึกษาเรียนรู้ของนกัศึกษาการบิน 
 Examination = จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการตรวจของนกัศึกษาการบิน 
 Curriculum     =   คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี 
                 Institute          =   คะแนนปัจจยัรวมของตวัแปรปัจจยัดา้นสถาบนัการบิน 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นร่างกาย  (Physical Health) ส่งผลต่อความส าเร็จในการผ่านเกณฑ ์
การตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นจิตใจ (Mental Health) ส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์การตรวจวดั
ทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการจูงใจของครูการบิน (Instructors’ Motivation) ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัพฤติกรรมการปรับตวัของศิษยก์ารบิน (Students’ Adjustment) ส่งผลต่อ 
ความส าเร็จในการผา่นเกณฑต์รวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 5 จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการตรวจ (Frequency of Examination) ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 6  ปัจจยัประเภทของหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี( CPI with IR and ME) ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 
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สมมติฐานท่ี 7  ปัจจยัดา้นสถาบนัการบิน ส่งผลต่อความส าเร็จในการผา่นเกณฑ์การตรวจวดัทาง 
เวชศาสตร์การบินของนกัศึกษาการบินในประเทศไทย 

 
16. ระเบียบวธีิวจัิย  
 16.1 วธีิด าเนินการวจัิย ใชรู้ปแบบการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method)  

16.2 หน่วยของการวิเคราะห์ คือ นกัศึกษาการบินท่ีเขา้เรียนหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รี จากสถาบนั
การบินพลเรือน โรงเรียนการบินในประเทศไทย ไดแ้ก่ ศูนยฝึ์กการบิน สถาบนัการบินพลเรือน และโรงเรียน
การบิน เป็นตน้ ซ่ึงเขา้สอบหรือรับการตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

16.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาการบินท่ีเขา้เรียนตามหลกัสูตร
นกับินพาณิชยต์รีในสถาบนัการบินพลเรือน/ โรงเรียนการบินต่างๆ ในประเทศไทย 

การสุ่มตวัอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการเลือก “ตวัอย่าง” จาก “ประชากร”เพื่อให ้
กลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทนของประชากรในการให้ขอ้มูล และสามารถใช้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูล
อ้างอิงสู่ประชากรได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความเท่ียงตรงภายนอกท่ีสูงข้ึน (ปาริชาต  
สถาปิตานนท.์ 2546:131)  

วธีิก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนนกัศึกษาการบินท่ีเคยเขา้สอบ
หรือรับการตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินมาแลว้ รวม 421 คน ไดใ้ช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1973 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 และระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงัในตารางท่ี 2 วิธีการอ่านตารางผูว้ิจยัจะตอ้งทราบขนาดของประชากรและก าหนดระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้เช่น ตอ้งการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีมีขนาดเท่ากบั 421 คน
ไม่เกิน 500 คนความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้ิจยัยอมรับไดเ้ท่ากบั 5% ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจะเท่ากบั 
222 คน 
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 ตารางที่ 2 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และความคลาดเคล่ือน 
ขนาด

ประชากร 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน (e)  
± 1%  ± 2%  ± 3%  ± 4%  ± 5%  ± 10%  

500  ∗  ∗  ∗  ∗  222  83  
1,000  ∗  ∗  ∗  385  286  91  
1,500  ∗  ∗  638  441  316  94  
2,000  ∗  ∗  714  476  333  95  
2,500  ∗  1,250  769  500  345  96  
3,000  ∗  1,364  811  517  353  97  
3,500  ∗  1,458  843  530  359  97  
4,000  ∗  1,538  870  541  364  98  
4,500  ∗  1,607  891  549  367  98  
5,000  ∗  1,667  909  556  370  98  
6,000  ∗  1,765  938  566  375  98  
7,000  ∗  1,842  959  574  378  99  
8,000  ∗  1,905  976  580  381  99  
9,000  ∗  1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  
∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  
ทีม่า: Yamane, 1973 อา้งใน จกัรกฤษณ์ ส าราญใจ, 2544 
หมายเหต:ุ ∗ หมายถึง ขนาดตวัอยา่งไม่เหมาะสมท่ีจะ assume ใหเ้ป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถใชสู้ตรค านวณ

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้ 
 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดเล็ก และทราบคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจ  านวน 
ท่ีตอ้งการ จึงใชว้ิธีการคดัเลือกแบบก าหนดโควตา้ (Quota Selection) เป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
ก าหนดสัดส่วนของนักศึกษาการบินแต่ละกลุ่ม ตามจ านวนรวมของนักศึกษาการบินของแต่ละสถาบนั 
การบิน แล้วจึงเลือกตวัอย่างท่ีมีลักษณะดังกล่าวให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดให้เท่านั้น จากตารางท่ี 3  
แสดงจ านวนประชากรเป้าหมายขนาดเล็ก ซ่ึงมีทั้งส้ิน 421 ราย เลือกตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการศึกษา โดยท่ี
แต่ละแห่งใช้จ  านวนตวัอย่างคิดเป็นสัดส่วน เช่น โรงเรียนการบินกรุงเทพบีเอซี (BAC) จ านวนตวัอย่าง 
เท่ากบั 222 x 225 ÷ 421 = 119 รายจาก 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.60 เป็นตน้ ส าหรับสถาบนัการบินท่ีมี
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จ านวนนกัศึกษาน้อยกว่า 30 คน จะเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีมีอยู่ทุกคน ไดแ้ก่ โรงเรียนการบินขอนแก่น   
ศรีราชา ร้อยเอด็ และพิษณุโลก ซ่ึงจะไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 250 ตวัอยา่ง ท าให้มีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีความครอบคลุมและเพียงพอ เม่ือไดจ้  านวนตวัอยา่งแต่ละสถาบนัการบินแลว้จะเลือกตวัอยา่งดว้ยการเลือก 
แบบบงัเอิญ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามให้ครบตามจ านวนท่ีสุ่มไว ้(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 
2550) ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 3  
 

  ตารางที ่3 รายช่ือสถาบนั จ านวนประชากรเป้าหมาย กลุ่มตวัอยา่ง และร้อยละจากการสุ่มตวัอยา่ง 

ล าดบั สถาบันการบิน จ านวนเตม็ กลุ่มตวัอย่าง 
ร้อยละ 

จากการสุ่มตวัอย่าง 

1 โรงเรียนการบินกรุงเทพบีเอซี 
(BAC: Bangkok Aviation Center)  

225 119 47.60 

2 ศูนยฝึ์กการบิน สถาบนัการบินพลเรือน  
(CATC: Civil Aviation Training Center) 

42 22 8.80 

3 โรงเรียนการบินก าแพงแสนกองทพัอากาศ  60 32 12.80 
4 โรงเรียนการบินขอนแก่น (TAC : Thai 

Aviation Center) 
8 8 3.20 

5 โรงเรียนการบินร้อยเอด็ (TAA : Thai 
Aviation Academy) 

14 14 5.60 

6 โรงเรียนการบินชุมพร (AAA : Asia Aviation 
Academy) 

36 19 7.60 

7 
 

โรงเรียนการบินศรีราชา (SAS : Sriracha 
Aviation Academy) 

15 15 6.00 

8 โรงเรียนการบินพิษณุโลก (TIF: Thai Inter 
Flying) 

21 21 8.40 

 รวมทั้งส้ิน 421 250 100.00 
  ท่ีมา: ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากการใชต้ารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่และการก าหนดโควตา 

17. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงใชส้ ารวจขอ้มูลจากนกัศึกษาการบิน

ของสถาบนัการบิน จ านวน 8 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 - ขอ้มูลส่วนบุคคลมีขอ้ค าถาม 

 6  ขอ้ ในส่วนท่ี 2 – 5 มีขอ้ค าถามส่วนละ 4-5 ขอ้ โดยแบ่งเป็นส่วนท่ี 2 -ขอ้มูลสถาบนัท่ีผูต้อบศึกษาอยู ่ 

ส่วนท่ี 3- ปัจจยัดา้นการสอบ ดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ ส่วนท่ี 4 –ปัจจยัดา้นครูการบิน ส่วนท่ี 5 – ปัจจยั 
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การเรียนรู้การปรับตวัของนกัศึกษา  ส่วนท่ี 6 -ปัญหา/อุปสรรคในการเรียนของนกัศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

โดยค าถามแต่ละขอ้/ปัจจยัยอ่ย การคิดระดบัการใหค้ะแนนใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงใชเ้กณฑ์ 

5 ระดับ แทน 5 ความหมายคือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และ มากท่ีสุด เพื่อประเมินโดยใชผ้ลท่ีส าเร็จ

ในการผา่นเกณฑก์ารตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน  

 นอกจากน้ีมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถาบนัการบิน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงได ้

จดัเตรียมค าถามจ านวน 8 ขอ้ โดยสอบถามเก่ียวกบั 1) ขั้นตอนการคดักรองการรับผูเ้ขา้ศึกษาในสถาบนั 

มีการก าหนดไวอ้ยา่งไร 2) การจดักิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจของนกัศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม 

3) การพฒันาหลกัสูตรนักบินพาณิชยต์รีแต่ละประเภทรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง 4) เกณฑ์มาตรการวดัผลในกระบวนการฝึกและการทดสอบนกัศึกษาก าหนดไวอ้ย่างไรบา้ง  

5) การจดัส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและส านึกรับผิดชอบของนกัศึกษาท่ีมีต่อสังคมด าเนินการอย่างไร  

6) การประเมินประสิทธิภาพครูการบินให้ความส าคญัด้านใดบ้าง 7) ปัญหาอุปสรรคในการพฒันา

ประสิทธิภาพของนกัศึกษา 8) สถานการณ์การสอบของนกัศึกษาการบินไดพ้ฒันาจุดใดท่ีมีผลส าเร็จบา้ง 

ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดภ้าพรวมของสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบินในประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตาม ข้อค าถามต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนในเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ  

จะสะทอ้นความคิดเห็นในเชิงบวก (Positive Question) โดยค าถามแต่ละขอ้/ปัจจยัย่อย ก าหนดให้ผูต้อบ

แสดงความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ดงัน้ี 

  ระดบั 1  หมายถึง นอ้ยท่ีสุด (เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด) 

  ระดบั 2  หมายถึง นอ้ย (เห็นดว้ยนอ้ย) 

  ระดบั 3  หมายถึง ปานกลาง (ไม่แน่ใจ) 

  ระดบั 4  หมายถึง มาก (เห็นดว้ยมาก) 

  ระดบั 5  หมายถึง มากท่ีสุด (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

 เม่ือมีการค านวณรวมเฉล่ียคะแนนประเมินต่างๆ และตอ้งการแบ่งระดบัการแปลผลออกเป็น  

5 ระดบั จึงก าหนดการแบ่งช่วงคะแนน ดงัน้ี 

  ช่วงคะแนน 1.00-1.80 ระดบัเกณฑ์ ไม่ดีเลย 

  ช่วงคะแนน 1.81-2.60 ระดบัเกณฑ์ ไม่ดี 

  ช่วงคะแนน 2.61-3.40 ระดบัเกณฑ์ ปานกลาง 

  ช่วงคะแนน 3.41-4.20 ระดบัเกณฑ์ ดี 

  ช่วงคะแนน 4.21-5.00 ระดบัเกณฑ์ ดีมาก 
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 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

  1) เ ม่ือสร้างแบบสอบถามฉบับร่างแล้ว น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู ้เ ช่ียวชาญ 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content Validity) และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตาม

ค าแนะน า ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 2) น าแบบประเมินผลท่ีแกไ้ขไปทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มตวัอย่างเป้าหมายซ่ึงเป็นนักศึกษาการ

บินจ านวนหน่ึง เพื่อหาความน่าเช่ือถือของแบบประเมินผล (Reliability) ดว้ยการทดสอบ Cronbach’s Alpha 

ซ่ึงเป็นค่าท่ีใชว้ดัขอ้มูลมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) ซ่ึงมีเกณฑ์พิจารณา คือ ค่าทดสอบ  

Cronbach’s Alpha มีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ถือว่ามีความเช่ือถือไดสู้ง หากมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.69 ถือว่า 

มีความเช่ือถือไดใ้นระดบัปานกลาง และถา้ค่าต ่ากวา่ 0.50 ถือวา่มีความเช่ือถือไดน้อ้ย 

 
 18. การวเิคราะห์ข้อมูลการวิจัย  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ใช้สรุปบรรยาย
คุณสมบติัของตวัแปรแต่ละตวั โดยน าเสนอการกระจายจ านวนในแต่ละกลุ่มความถ่ี  (Frequency) และการ
กระจายอตัราส่วนร้อยละ ส าหรับตวัแปรประเภทกลุ่มและประเภทอนัดบั ส่วนตวัแปรประเภทช่วงและ
ประเภทอตัราส่วนใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

ส าหรับการศึกษาวจิยัเพื่อการท านายผลการศึกษาของการวเิคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ตวัแปร โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Statistical techniques) ซ่ึงเลือกใช ้
การวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรเบ้ืองตน้ ดว้ย Chi-square ในการสกดัปัจจยัดา้นต่างๆ และใชก้ารท านายผล
การศึกษาของการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดว้ยวิธีการถดถอยโลจิสติกส์ (Binary 
Logistic Regression) เน่ืองจากตวัแปรตาม คือ นกัศึกษาการบินท่ีเขา้รับการตรวจวดัทางเวชศาสตร์การบิน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ ผลส าเร็จจากการตรวจวดัทางเวชศาสตร์ท่ีผา่น และผลท่ีลม้เหลวจากการตรวจไม่
ผา่น 
 

19. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 การวจิยัไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานตลอดโครงการไว ้เป็นระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่ เดือน ก.ค. 2563 

ถึง มิ.ย. 2564  ดงัน้ี (รายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 4 ) 

1. การเตรียมการศึกษาขอ้มูลและสร้างเคร่ืองมือวิจยั  

2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 

        3. การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

                     4. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน 
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ตารางที่ 4  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 กจิกรรม 
 ก.ค..
2563 

ส.ค.
2563 

ก.ย.
2563 

ต.ค.
2563 

พ.ย.
2563 

ธ.ค.
2563 

ม.ค.
2564 

ก.พ.
2564 

มี.ค.
2564 

เม.ย.
2564 

พ.ค.
2564 

มิ.ย. 
2564 

 ก.การเตรียมการ 
1.การศึกษาเอกสาร/
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.การติดต่อ
หน่วยงานและ
รวบรวมขอ้มูลเป็น 
3.สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั 
4.จดัหาและฝึกอบรม
ผูช่้วยนกัวจิยั 
5.ทดสอบและแกไ้ข
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั 
ข.การเก็บขอ้มูล 
6. เก็บรวบรวบขอ้มูล

เชิงปริมาณจากศิษย์

การบิน ผูบ้ริหาร  
ค.การประมวลผล
และการวเิคราะห์
ขอ้มูล 
7.ประมวลผลขอ้มูล 
เชิงปริมาณ  
8.วเิคราะห์และแปล
ผลขอ้มูล 
ง.การเขียนรายงาน
และการเผยแพร่
ผลงาน 
  9.เขียนรายงาน 
  10.จดัพิมพร์ายงาน 
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20. งบประมาณ 
  

รายการ ราคา (บาท) 
1.ค่าตอบแทน 

1.1  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 1,000 บาท 
2.ค่าวสัดุ 
       2.1 ค่าจดัท าขอ้สอบ (Pre-Test)+ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบ  13,000 บาท 
3.ค่าใชส้อย 
3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูล  
            (20 บาท x 300 คน x 1 ชุด) 6,000 บาท 
     ค่าจดัท าแบบทดสอบ (Pre-Test)+วเิคราะห์ขอ้มูล 
            (20 บาท x 300 คน x 1 ชุด) 6,000 บาท 
3.2  ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม  (เหมาจ่าย)   
3.3  ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั    
3.3  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ (เหมาจ่าย) 

 
12,000 

 
 
 

5,000 
5,000 
1,000 

 
บาท 

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณทีห่ัวหน้าโครงการได้รับ 37,000 บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 16,200 บาท) 
    4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวจิยั 2 ท่าน 
      (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพบ์ทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน)  
    4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวจิยั 
    4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 
    4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์(จ่ายหวัหนา้โครงการ) 
    4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวจิยั 

 
2,000 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บาท 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 53,200 บาท 

 

              ลงนาม พลอากาศโท ดร.                                 ผู้เสนอโครงการ 

 

                                                              (ชนนนาถ    เทพลิบ) 
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