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บทคัดยอ่ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต และ 2) ศึกษาสภาพปัญหาของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เลือกแบบเจาะจง คือ (1) ผู้บริหารสาย
การบินที่มีผู้สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าไปปฏิบัติงาน จํานวน 3 สายการบิน จํานวน 10 คน 
ได้แก่ สายการบิน Orient Thai 3 คน สายการบิน Thai lion air 4 คน และสายการบิน New Gen Airways 3 คน และ 
(2) นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 1 
ถึงชั้นปีที่ 4 จํานวน 300 คน ได้แก่ ขั้นปีที่ 1 จํานวน 116 คน ชั้นปีที่ 2 จํานวน 66 คน ชั้นปีที่ 3 จํานวน 67 คน และชั้น
ปีที่ 4 จํานวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T– test, 
F – test และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติแบบ Pearson's Correlation Coefficient ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ 1.1) 
ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ แผนกวิชา เกรดเฉล่ีย ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง สถานภาพครอบครัว ภูมิลําเนา อาชีพ
ของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัว 1.2) ปัจจัยเกี่ยวกับสถาบัน ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรหรืออาจารย์ 
แรงจูงใจจากหลักสูตรการเรียน กระบวนการให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ แรงจูงใจจากอิทธิพลของบุคคล ราคาต้นทุน
และค่าใช้จ่าย และ 2) สภาพปัญหาของหลักสูตร จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสายการบิน พบว่า นักบินที่จบจากหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเหมาะสมกับอาชีพนักบินพาณิชย์เป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าเป็นเรื่องทัศนคติในการทํางานหรือความรู้ ทักษะ ภาษา นักบินมีสมรรถนะที่สมบูรณ์ตามความต้องการของสาย
การบินและมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สถาบันการบินควรเพิ่มเติมรู้ให้กับนักบินด้านบริหารทรัพยากรบุคลากรการบิน 
(Crew Resource Management – CRM) และองค์ความรู้และประสบการณ์กับการบินกับเครื่องจําลองการบินแบบโบอ้ิง 
737 และแบบแอร์บัส A320 (Jet experience, Simulator B737NG, A320) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพเกี่ยวกับการ
ทํางานของอากาศยานขนาดใหญ่และสรา้งความคุ้นเคยใหแ้ก่นักศึกษา นอกจากนี้ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ส่ือสารเบ้ืองต้น 
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Factors Affected to the Choice of Admission to Bachelor of Technology 
Program in Aviation Pilot, Aviation Institute, Rangsit University 

 
Aumpol  KumvilaiI1* and Kongsak  Chomchum2 

 
Abstract 

The purposes of this research were to : 1) Study the importance of factors affected to the choice 
of admission to Bachelor of Technology Program in Aviation Pilot, AviationInstitute, Rangsit University 
and 2) Study the states and problems of Technology Program in Aviation Pilot, Aviation Institute, Rangsit 
University. The sample groups by purposive sampling of this study were: (1) 10 executive managers of 
Orient Thai (three peoples), Thai Lion Air (four peoples) and New Gen Airlines (three peoples) who have 
graduated from Technology Program in Aviation Pilot, Aviation Institute, Rangsit University and (2) 300 
students from first (one hundred and sixteens), second (sixty– six), third (sixty –seven) and forth year 
(fifty- one) of Technology Program in Aviation Pilot, Aviation Institute, Rangsit University. The research 
tools used in this research were questionnaire and interview form. The data were analysed by using 
statistics including percentage, mean and standard deviation. Tested the differences by using T-test and 
F-test, and the relation was tested by Pearson’s Correlation Coefficient. The research results showed 
that 1) there are 5 factors affecting the choice of admission to Bachelor of Technology Program in 
Aviation Pilot, Aviation Institute, Rangsit University which are personnel, physical, motives, and financial 
factors and 2) Regarding on the studies of states and problems of Technology Program in Aviation Pilot, 
Aviation Institute, Rangsit University from In-depth Interview with airline executives from 3 airlines 
indicated that pilot, who have graduated from Technology Program in Aviation Pilot, Aviation Institute, 
Rangsit University, are highly suitable with commercial pilot profession. Pilot are having full competency 
that required by airlines in the sense of perspective towards work, knowledge, abilities, and languages 
performance skill. 
 
Keywords: Factors affected to the choice of admission, Pilot, Program in Aviation Pilot,  
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1. บทนํา 
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทาง ทาง

อากาศมีความจําเป็นและได้รับความนิยมจากบุคคล
ทั่วไปอย่างแพร่หลาย เพราะการเดินทางทางอากาศ 
ที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นการขนส่งทางอากาศที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าการขนส่งทางบก และ
ทางนํ้าเป็นอย่างมาก [1] จากข้อมูลของ ICAO และ IATA 
พบว่าจํานวนผู้โดยสารทั้งหมดในเที่ยวบินประจําในปี 
พ.ศ. 2559 ว่าอยู่ที่ประมาณ 3.7 พันล้านคน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6 จากปี 2558 จํานวนเที่ยวบินขาออกทั่วโลกเพิ่มขึ้น
เป็น 35 ล้านเที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทั่ว
โลก (RPKs) อยู่ที่ 7,015 พันล้านคน ในปี 2560 ในแง่
ของการขนส่งสินค้าทางอากาศในปี 2560 นั้นมีแนวโน้ม
ในทิศทางที่ดี IATA คาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 55.70 ล้านตัน 
จาก 53.90 ล้านตัน ในปี 2559 และรายได้ก็คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 49.40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มี
ผู้โดยสารเครื่องบินจํานวน 4 พันล้านคน และปริมาณ
สินค้า 55.70 ล้านตัน โดยเกือบร้อยละ 1 ของ GPD โลก 
หรือประมาณ 769 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเมิน
ได้ว่า ในปี 2560 นี้ อุตสาหกรรมการบินโลกก็จะยังคงมี
แนวโน้มการขยายตัว  

จากความต้องการผู้ใช้บริการในการเดินอากาศทั้งใน
ประเทศ และเดินทางระหว่างประเทศมีมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงทําให้เกิดปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมการบิน 
ซึ่งต้องนํามาให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ อันได้แก่ 
อากาศยาน นักบิน และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การเดินอากาศ อาทิ สนามบิน เครื่องช่วยส่ิงอํานวย 
ความสะดวกในการเดินอากาศ รวมถึงบุคลากรต่าง ๆ ที่
สนับสนุนในการบิน 

นักบินหรือผู้ประจําหน้าที่บังคับอากาศยาน เป็น
ปัญหาสําคัญมากในสภาวะดังกล่าว เพราะ [2] เมื่อมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งทางอากาศ อย่าง
ก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีสายการบิน
ต้นทุนต่ําเกิดขึ้น ทําให้เกิดความนิยมในการใช้บริการ
ทางด้านการเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างแพร่หลาย 
เพราะมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทําให้
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการอย่างทั่วถึง  

จากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดการขาดแคลน
นักบิน เป็นอย่างมากในประเทศไทย [3] อาชีพนักบินคน
ก็อยากเป็นทั้งนั้น แต่ว่าใช้เงินทุนในการเรียนเยอะ ก็ต้อง
มีการสนับสนุนจากภาครัฐ ถ้าเราจะไปเรียนบินเองมันก็
ยากเหมือนกัน การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สมัยก่อน
ในภาครัฐ มีการสนับสนุนคนเป็นนักบิน มีค่าสนับสนุน
ค่าน้ํามัน นักบินก็บินได้ จบมาก็เป็นนักบิน ถ้าใครหมด
ภารกิจด้านการบินในกองทัพก็ลาออกมาเป็นนักบิน
พาณิชย์ ตอนน้ีบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าเหลือน้อยเต็มที จึง
อยากให้มีการสนับสนุนเยาวชนที่มีความพร้อม หรือส่ง
ทุนให้นักบิน น่าจะเป็นวิธีแก้ไขระยะยาวมากกว่า และ 
รวมถึงต่างประเทศทั่วไปไม่สามารถผลิตนักบินออกมา 
ให้บริการในการขนส่งทางอากาศได้เพียงพอ เพราะการ
ผลิตบุคลากรด้านนักบิน ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องให้ความ
ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและสินค้าพัสดุภัณฑ์นั้นมีการ
กําหนดมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ไว้สูงมาก อาทิคุณสมบัติของบุคลากรที่
จะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักบิน หน่วยงานหรือสถาบัน
การบินที่ฝึกอบรม ต้องได้รับมาตรฐานที่รับรองจาก
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แล้ว
เท่านั้นถึงจะเปิดโรงเรียนเพ่ือฝึกอบรมได้เพราะเป็นเรื่อง
มาตรฐานของความปลอดภัยในการบิน รวมถึงเมื่อศึกษา
จบหลักสูตรแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบและออกใบ 
อนุญาตแล้วเท่านั้นถึงจะมีโอกาสและสิทธิ์เป็นผู้ประจํา
หน้าที่บังคับอากาศยานได้ซึ่งที่ผ่านมา [4] สถาบันการบิน
พลเรือนเป็นสถาบันการฝึกอบรมแห่งแรกที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ให้ผลิตบุคลากรทางด้านการบิน อันได้แก่ 
นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ และ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงอากาศยานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  
เป็นต้นมา   

จากการขาดแคลนบุคคลากรทางด้านการผลิตนักบิน
ที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาได้
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน องค์กร สถาบันฝึกอบรม 
หรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีความสามารถ 
ความพร้อม อีกทั้งได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กําหนดไว้สําหรับการผลิต
บุคลากรด้านนักบินได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่สถาบัน
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การบินพลเรือนซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้าน
นักบินดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยรังสิต [5] เป็นสถานศึกษาอีกหน่วยงาน
ที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซ่ึงรับรองโดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ริเริ่ม
โครงการและพัฒนาหลักสูตรการผลิตนักบิน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการบิน 
โดยกระบวนการหลักสูตรได้ผ่านมาตรฐานการรับรองใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถผลิตบุคคลากรทางด้าน
นักบิน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากศึกษาและวิจัยปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจยั 

2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของหลักสูตร เทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต ต่ออาชีพนักบินพาณิชย์ 
 
3.  วิธีการวจิัย 
 3.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทําการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี 2 กลุ่ม คือ 

3.1.1 ผู้บริหารสายการบินทีม่ีผู้สําเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าไปทํางาน 
จํานวน 3 สายการบิน 10 คน ได้แก่ สายการบิน Orient 
Thai 3 คน สายการบิน Thai lion air 4 คน และสาย
การบิน New Gen 3 คน จํานวน 10 คน  

3.1.2  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 จํานวน 300 คน 
ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 จํานวน 116 คน ชั้นปีที่ 2 จํานวน 66 คน 
ชั้นปีที่ 3 จํานวน 67 คน และชั้นปีที่ 4 จํานวน 51 คน   

3.2  ตัวแปรที่ทําการวิจัย 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยข้อมูลส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ แผนกวิชาสาขา เกรดเฉล่ียสะสม 
อาชีพผู้ปกครอง ระดับการศึกษาผู้ปกครอง สถานภาพ

ครอบครัว ภูมิลําเนา รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน และแรงจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบัน 
การบิน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านบุคคล, ด้านราคาต้นทนุ
และค่าใช้จ่าย, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านบุคลากร, 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบัน
การบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคําถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
เป็นคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับ
ด้านราคาต้นทุนและค่าใช้จ่าย ตอนที่ 4 เป็นคําถาม
เกี่ยวกับด้านกระบวนการให้บริการ ตอนที่ 5 เป็นคําถาม
เกี่ยวกับด้านด้านบุคลากร ตอนที่ 6 เป็นคําถามเกี่ยวกับ
ด้านลักษณะทางกายภาพ และส่วนที่ 7 เป็นคําถาม 
ปลายปิด เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิต ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) ของคําถาม
กับวัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 0.80 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์
เชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ,
x , S.D., t–test (Independent-Sample T-Test), 

F– test, ค่าสถิติทดสอบความสัมพันธ์ Pearson's 
Correlation Coefficient test  

3.3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารสายการบินที่มีผู้สําเร็จการศึกษา
เข้าไปปฏิบัติงานในตําแหน่งอาชีพนักบิน แบ่งเป็น 4 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับสัมภาษณ์  
ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติด้านนักบินที่สําเร็จ
การศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน 
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตในการทํางาน ตอนที่ 
3 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เลือกรับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน 
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต และตอนที่ 4 เป็น

_19-1216(247-255)26.indd   250 21/1/2563 BE   14:40



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
251
 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ์โดยหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) 
ของคําถามกับวัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 0.80 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวมแล้วสรุปให้เป็นหมวดหมู่ 
บรรยายเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เชื่อมโยงข้อมูลกับแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลเชิงปฏิบัติการ 
 
4.  ผลการวิจยั 

4.1  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ได้แก่ เพศ คือ 1) เพศชายจะให้ความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตสูง
กว่ากลุ่มนักศึกษาเพศหญิง 2) อายุ นักเรียนอายุ 21– 25 ปี 
จะให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการ
บิน มหาวิทยาลัยรังสิตสูง 3) เกรดเฉล่ีย 2.00 - 2.50  
มีผลต่อการตัดสินใจสูงว่าคะแนนเฉล่ียอื่น ๆ 4) รายได้
ของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือนที่ตา่งกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาแตกต่างกัน ส่วนแผนกวิชาสาขา ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพ
ครอบครัวและภูมิลําเนาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษา 
ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วน   

 บุคคล (เกี่ยวกบัเพศ) กบัการตดัสินใจศึกษา 

การตัดสินใจ 
ศึกษา 
  

เพศ n  SD. t. Sig. 
ชาย 250 4.35 0.47 4.267 0.000* 
หญิง 50 4.03 0.56   
รวม 300 4.30 0.50   

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ด้านเพศกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้สถิติทดสอบแบบ T–test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า มีค่า t – test = 4.267, 
Sig. = 0.000 < .05 สรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลด้านเพศที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า

ศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน 
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตแตกต่างกันโดยกลุ่ม
นักเรียนเพศชายจะให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานักบิน 
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา
เพศหญิงอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
ตารางที่ 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วน     

 บุคคล (อายุ) กบัการตดัสินใจศึกษา 
 

การ 
ตัดสินใจ 
ศึกษา  

อาย ุ n  SD. t. Sig. 

16 - 20 ปี 191 4.10 0.46 -10.493 0.000*
21 - 25 ปี 109 4.64 0.38   
รวม 300 4.30 0.50   

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05        
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ด้านอายุกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้สถิติทดสอบแบบ T–test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า มีค่า t–test = 
-10.493, Sig. = 0.000 < .05 สรุปได้ว่า ปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียนอายุ 21–25 ปีจะให้
ความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิตสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาอายุ 16–20 ปี 
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
ตารางที่ 3 ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ระหว่าง   

 คะแนนเฉล่ียกับการตดัสินใจศึกษา  

การ 
ตัดสินใจ 
ศึกษา 

น้อย
กว่า 
2.00 

เกรด
เฉลี่ย 
2.00 - 
2.50 

เกรด
เฉลี่ย 
2.51 - 
3.00 

เกรด
เฉลี่ย 
3.01 - 
3.50 

เกรด
เฉลี่ย 
3.51 - 
4.00 

 4.20 4.63 4.23 4.33 4.31 

น้อยกว่า 2.00 4.20  0.42*    

เกรดเฉลีย่ 2.00 - 2.50 4.63   -0.39* -0.30* -0.31* 

เกรดเฉลีย่ 2.51 - 3.00 4.23      
เกรดเฉลีย่ 3.01 - 3.50 4.33      
เกรดเฉลีย่ 3.51 - 4.00 4.31      
*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

x

x

x
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ด้านคะแนนเฉลี่ยมีผลกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่ออย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ 

1) กลุ่มนักเรียนเกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.00 จะมีการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ต่ํากว่า 
กลุ่มนักเรียนเกรดเฉล่ีย 2.00 - 2.50 

2) กลุ่มนักเรียนเกรดเฉล่ีย 2.00 - 2.50 จะมีการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต สูง
กว่า กลุ่มนักเรียนเกรดเฉล่ีย 2.51 - 3.00, เกรดเฉลี่ย 
3.01 - 3.50 และ เกรดเฉล่ีย 3.51 - 4.00 
ตารางที่ 4 ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ระหว่าง  

 รายไดก้ับการตดัสินใจ  
การ 
ตัดสินใจ 
ศึกษา 

 
 
 

 

น้อย
กว่า  

10,000 

10,000 
 - 

30,000 

30,001 
- 

5 0,000

50,001 
- 

80,000 

80,001 
- 

100,000 

มากกว่า  
100,000 

3.36 4.19 4.14 4.19 4.38 4.44 

น้อยกว่า  10,000  3.36       0.84* 0.78* 0.83* 11.02* 1.08* 

10,000 - 30,000   4.19      0.24* 

30,001 - 50,000   4.14     0.24* 0.30* 

50,001 - 80,000   4.19      0.24* 

80,001 -100,000  4.38      

มากกว่า 100,000  4.44      

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้าน
รายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนกับการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
นักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยใช้สถิติ
ทดสอบแบบ F– test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
พบว่า ค่า F–test = 21.893, Sig. = 0.000 < .05 
สรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ของ
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
นักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต แตกต่างกัน 
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย 
อันดับที่ 1 ด้านบุคลากร อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ตรงตามวิชาเรียน บุคลากรดูแลเอาใจ

ใส่ต่อนักศึกษาเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเต็มใจและรวดเร็ว อันดับที่ 2 ด้านแรงจูงใจจาก
หลักสูตรการเรียน อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สายวิทยาการโดยตรง นักศึกษามีความรักและชอบใน
อาชีพนักบินและหลักสูตรที่เปิดสอน คาดหวังการ
ประกอบอาชีพในอนาคต มีเครื่องแบบที่เป็นเอกลักษณ์
ของวิชาชีพ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถสอบเข้าทํางาน
กับสายการบินได้ มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
มีมาตรฐานและเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและมี
บัณฑิตจบแล้วได้งาน มีการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณ์จากผู้ เชี่ยวชาญในสายวิทยาการและมี
ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม
และเพียงพอตามลําดับ อันดับที่ 3 ด้านกระบวนการ
ให้บริการ การให้คําแนะนําและดูแลเอาใจใส่ตลอด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามลําดับ อันดับที่ 4 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมดีสะอาดสวยงามน่าเรียน 
ความสะดวกในการเดินทางจากที่พักไปยังสถานศึกษา 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น หอพัก สนามกีฬา 
สถานพยาบาล แหล่งชุมชนและศูนย์การค้าบริเวณ
ใกล้เคียงสถาบัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ ความพร้อมด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
และมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเช่น ห้องเรียน 
เครื่องฝึกบินจําลองและห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอและ
ทันสมัยตามลําดับ อันดับที่ 5 ด้านแรงจูงใจจากบุคคล 
ความคาดหวังสําเร็จการศึกษาและทํางานกับสายการบิน
เหมือนรุ่นพี่ ให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่าง ๆ ที่
สามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง ได้รับคําแนะนําจากนักบิน
หรือผู้ทําหน้าที่ในสายการบินต่าง ๆ อาจารย์แนะแนว
และผู้ปกครองให้คําแนะนําในการเลือกอาชีพ การชักชวน
จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ญาติที่เป็นนักบินหรือทํางานในสาย
การบิน เพื่อนร่วมเรียนและอันดับที่ 6 ด้านราคาต้นทุน
และค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกว่าสถาบันอื่น 
นักศึกษาสามารถผ่อนชําระค่าเล่าเรียนได้บางส่วนและ
สามารถกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้และ
ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้บางส่วนตามลําดับ 

 
 

x
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ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน  
 ภาพรวม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก 
เข้าศึกษาต่อ x  SD. แปลค่า ระดับ

สําคัญ
ด้านแรงจูงใจหลักสูตรการเรียน 4.46 0.43 มากที่สุด 2 
ด้านแรงจูงใจจากบุคคล 3.81 0.76 มาก 5 
ด้านราคาต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3.56 0.99 มาก 6 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.39 0.66 มากที่สุด 3 
ด้านบุคลากร 4.57 0.53 มากที่สุด 1 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.10 0.75 มาก 4 

ภาพรวม 4.15 0.50 มาก  
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ใน
ภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 ส่วนรายด้าน มีความสําคัญในระดับ
มากที่สุด จํานวน 3 ด้าน โดยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร 
รองลงมา ด้านแรงจูงใจจากหลักสูตรการเรียน และ 
ด้านกระบวนการให้บริการ และให้ความสําคัญในระดับ
มาก จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านแรงจูงใจจากอิทธิพลของบุคคล และด้านแรงจูงใจ
จากอิทธิพลของบุคคล ตามลําดับ  
ตารางที่ 6 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยใน

การเลือกเข้าศึกษาต่อกับการตดัสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน
มหาวิทยาลัยรังสิต 

    ปัจจัยในการเลือก 
เข้าศึกษาต่อ 

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน 
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
Pearson 

Correlation Sig. แปลความหมาย 

ด้านแรงจูงใจจากหลักสูตร
การเรียน 

0.138 0.017* มีความสัมพันธ์ 

ด้านแรงจูงใจจากบุคคล -0.012 0.838 ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านราคาต้นทุนและค่าใช้จ่าย 0.018 0.751 ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านกระบวนการให้บริการ 0.130 0.024* มีความสัมพันธ์ 
ด้านบุคลากร 0.160 0.006* มีความสัมพันธ์ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.157 0.006* มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม 0.118 0.040* มีความสัมพันธ์
*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อกับการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
นักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้สถิติ
ทดสอบแบบ Pearson Correlation Test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อมีค่า Sig. < .05 จํานวน 4 ด้าน 
ได้แก่  ด้านแรงจูงใจจากหลักสูตรการเรียน ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ 
 สรุปผลในภาพรวม พบว่า ค่า Pearson Correlation 
(r.) = 0.118, Sig. = 0.040 < .05 ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นการ
ยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการ
บิน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผลการทดสอบพบว่า ปัจจัย
ในด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา  ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านแรงจูงใจจากหลักสูตรการ
เรียนและด้านกระบวนการให้บริการ ตามลําดับ อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

4.2 ผลการศึ กษาสภาพปัญหาของหลั ก สู ตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน 
มหาวิทยาลัยรังสิต จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
นักบินที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานักบิน สถาบันการ
บิน มหาวิทยาลัยรังสิต มีข้อดี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รับรู้ ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ด้านทัศนคติ และ
ด้านระเบียบวิจัย นักบินที่จบจากหลักสูตร เทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต มีความเหมาะสมกับอาชีพนักบินพาณิชย์เป็น 
อย่างมาก กล่าวคือ 1) ด้านการรับรู้ นักบินที่จบจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําและคํา
สอนของครูฝึกหรือหัวหน้าแผนกได้เป็นอย่างดี มีความ
กระตือรือร้น ขยัน รับรู้รวดเร็วทําให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการบินที่ดี มีความก้าวหน้า เรียนรู้ระบบการบิน
ได้อย่างรวดเร็ว 2) ด้านคุณภาพมีทักษะในการบินดี  
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของสายการบินและสํานัก
การบินพลเรือนทุกประการ เมื่อทําการบินกับกัปตันแล้ว
กัปตันสบายใจ มีคุณภาพตามท่ีสายการบินต้องการ  
3) ด้านประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีครบตาม
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ข้อกําหนดทุกประการ โดยทําการบินต่อตามตารางการ
บินที่สายการบินกําหนด 4) ด้านทัศนคติ มีการวางตัวที่
เหมาะสม มีการตัดสินใจในการบิน ปฏิบัติการบินเป็นไป
ตามคู่มือการทํางานบนพื้นฐานความปลอดภัย และ
ปฏิบัติตนตามนโยบายของบริษัทได้เป็นอย่างดี 5) ด้าน
ระเบียบวินัย มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของบริษัทฯ ไม่เคยมาสาย ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ มี
น้ําใจช่วยเหลืองานองค์การ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ของบริษัท สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักบินรุ่นใหม่  
ส่วนข้อเสนอแนะ  1) ควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรการบิน (Crew Resource Management 
CRM) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่นักบินและพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินต้องเข้าเรียนตามกฎข้อบังคับของ ICAO  
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารสายการบินได้กล่าวไปในทิศทาง
เดียวกันว่า นักบินที่ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรทางด้านการบินอีกมาก 2) เพิ่มองค์
ความรู้และประสบการณ์กับการบินกับเครื่องจําลองการบิน
แบบโบอ้ิง 737 และแบบแอร์บัสA320 (Jet experience, 
Simulator B737NG, A320) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพ
เกี่ยวกับการทํางานของอากาศยานขนาดใหญ่ เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยให้แก่นักศึกษาในการบินในสายการบินใน
อนาคต และควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษและเพิ่ม
วิชาทางด้านภาษาอังกฤษการบินเกี่ยวกับส่ือสารเบ้ืองต้น 
รวมทั้งมีการสนทนาเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 

  
5.  สรุปและอภิปรายผล    
 5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังนี้ 1) เนื่องด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชายที่จบการศึกษาแผนกวิชาสาขา
แผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้ความสนใจในการ
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน
มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับกระบวนการสร้างนักบิน
พาณิชย์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ เพศชายมี
ความถนัด ความสามารถผ่านกระบวนการสร้างนักบินที่
สูงกว่าเพศหญิง มีความพร้อมทางร่างกายเหมาะสม 
อารมณ์ไม่แปรปรวนง่าย สุขภาพแข็งแรงทนต่อสภาพ
อากาศการเปล่ียนแปลงของความกดดันช้ันบรรยากาศได้ 

สําหรับเพศหญิงนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อช่วงเวลาการมี
ประจําเดือน ซึ่งจะทําให้ร่างกายอ่อนแอ นั่นอาจเป็น
สาเหตุที่สายการบินทุกสายการบิน มีความต้องการ
นักบินเพศชายมากกว่านักบินเพศหญิง นอกจากน้ี
คุณลักษณะที่สําคัญของการเป็นนักบินที่ดี คือ การมี
ภาวะความเป็นผู้นํา สอดคล้องกับ Athit [6] ที่กล่าวว่า 
การเป็นนักบินมืออาชีพจะต้องมีความรู้และความสามารถ 
มีความเป็นผู้นําสูง มีจิตสํานึกของความปลอดภัย มีการ
ประสานงานที่ดี  มีทักษะการบริหารงาน ใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ ทํางานเป็นทีม  มีวิจารณญาณการ
ตัดสินใจที่ดี สามารถแก้ปัญหาฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว  
ปัจจัยด้านบุคลากร เหตุที่เลือกเพราะอาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงตามวิชาเรียน สอดคล้อง
กับ Dhanin [7] กล่าวว่า ครูการบิน มีส่วนสําคัญสร้าง
ความเชื่อถือในสาขาวิชาชีพ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
ชี้แนะ อบรมส่ังสอนศิษย์การบินให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามวิชาชีพด้านการบิน โดยที่ครูจะต้องมี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ภาควิชาการก่อนที่
จะทําการฝึกบินในภาคอากาศเป็นนักบินมืออาชีพ มีอาชีพ
ที่มั่นคงรองรับจากสายการบิน  

5.2 สภาพปัญหาของหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารสายการบิน จํานวน 10 
คน กล่าวว่า นักบินที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีการบิน
บัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต มีการรับรู้ที่ดี คือ สามารถรับคําแนะนําและคํา
สอนจากครูฝึกหรือหัวหน้าแผนกได้ดี นํามาปฏิบัติได้
อย่างมีคุณภาพโดยสามารถผ่านการตรวจสอบการประเมิน
จากคณะกรรมการที่บริษัท สายการบิน พิจารณาตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกเข้ามา ตลอดจนระหว่างการฝึกอบรม
ภายในบริษัท มีประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถทํา
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
มีทัศนคติที่ได้ สอดคล้องกับ Tony Kern [8] ที่กล่าวว่า
การเป็นนักบินมืออาชีพ จะประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่  
1) ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเป็นความสามารถด้านสติปัญญา  
ไหวพริบ การแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้โดยบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการ
บินอย่างดี 2) ด้านทักษะพิสัย เป็นการเน้นด้านการทํา
การบินกับอากาศยานแบบต่าง ๆ เน้นการพัฒนาด้าน
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กลไกทางร่างกายให้สัมพันธ์กับสมอง การพัฒนาทางด้าน
ทักษะที่ได้ดีที่สุด คือ ใส่ใจในการเข้าฝึกบินกับเครื่องบิน
จําลอง (Flight Simulator) ซึ่งหากศิษย์การบินทําการ
บินอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องจะทําให้ทักษะความ
ชํานาญเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน 3) ด้านเจตพิสัย สําหรับ
คุณลักษณะด้านน้ี จะเป็นเรื่องทัศนคติ การควบคุม
อารมณ์ การตัดสินใจที่ดี ความกระตือรือร้น ความขยัน 
หมั่นเพียร มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทํางานภายใต้
ความกดดันได้ดี อีกทั้งยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนงาน
ได้เป็นอย่างดี และมีระเบียบวินัย [1] มีบุคลิกลักษณะ
เป็นนักบินที่ดี มีวินัย ไม่เคยทําผิดกฎระเบียนของสาย
การบิน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักบินรุ่นใหม่ ๆ ได้  
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