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การสร้างนักบินมืออาชีพของประเทศไทย 
(The Foundation of  Thai pilot Airmanship) 

นาวาอากาศโท คนินทร์ สุพิริยะนนัท ์1 ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ 2 
      ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการสร้างนกับินมืออาชีพของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างนกับินให้มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ต่อวิชาชีพการบินส าหรับประเทศ
ไทย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารกรรมวิธีการคดัเลือก
นกับิน หลกัสูตรการฝึกศึกษาดา้นการบิน และกระบวนการเรียนการสอนของศิษยก์ารบิน 
ทั้งในส่วนของกองทพัอากาศและการบินพลเรือน น าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนา
วเิคราะห์  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  คุณสมบติัท่ีพึงประสงคด์า้นพุทธพิสัย ไดแ้ก่ เป็นผูมี้ความรู้ดา้นศาสตร์การบิน
อยา่งถ่องแท ้ 
 2.  คุณสมบติัท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะพิสัย ไดแ้ก่เป็นผูมี้ทกัษะและความช านาญ
ในการบินสูง 
 3.  คุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ด้านเจตพิสัย ได้แก่ เป็นผูมี้ความตระหนักรู้ใน
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มดา้นการบิน รักษาวินยัการบินโดยเคร่งครัด มีจิตส านึกแห่ง
ความปลอดภยั และมีวจิารณญาณในการตดัสินใจท่ีดี  
 ครูการบินจะมีบทบาทส าคญัยิ่งในฐานะเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงและหล่อ
หลอมทกัษะทั้ง 3ดา้นเขา้ดว้ยกนัใหก้บัศิษยผ์า่นการฝึกบินในแต่ละเท่ียวบิน  
 

ค าส าคัญ:  การสร้างนกับิน,มืออาชีพ, ประเทศไทย 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 The foundation of Thai pilot airmanship is the qualitative research based on the 
objectives of studying, creating and developing needed qualifications for being the 
professional pilot. This research is presented in terms of analytical description, focus on 
student pilot and pilot trainee selection process, flight training courses both for the Royal 
Thai Air Force pilots and civilian pilots. 
 The results of this research were; 
 1.  The needed qualification for Cognitive domain is well rounded in terms of 
flight academic. 
 2.  The needed qualifications for Psychomotor domain are high flight skill and 
proficiency. 
 3.  The needed qualifications for Affective domain are Situational Awareness 
(SA), flight environment awareness, strong discipline, safety mind and good judgment. 
 The instructor pilots have the crucial role to connect and expand these 3 domains 
of learning for student pilots, Furthermore, the domains will be created and developed 
through flight training processes. 
 

Key word:  The Foundation, Thai pilot, Airmanship 
 
บทน า 

ในโลกของการบินมีอุบติัเหตุร้ายแรงเกิดข้ึนหลายคร้ัง น ามาซ่ึงความสูญเสียท่ี
ประเมินค่า มิไดโ้ดยเฉพาะชีวิตของผูค้น ดงัเช่นเหตุการณ์การชนกนับนทางวิ่ง (runway) 
ของเคร่ืองบินโดยสารสายการบิน KLM สัญชาติเนเธอร์แลนด์ (the Netherlands) และสาย
การบิน Pan Am สัญชาติสหรัฐอเมริกา (USA) โดยเคร่ืองของ KLM ท  าการวิ่งข้ึนทั้งท่ียงั
ไม่ไดรั้บค าอนุญาตให้ท าการวิ่งข้ึน (take off clearance) จากเจา้หนา้ท่ีหอบงัคบัการบิน ซ่ึง
ในขณะนั้นเคร่ืองของ Pan Am ยงัเคล่ือนท่ี (taxi)ไม่พน้จากทางวิ่ง ในยุคสมยันั้นเคร่ืองบิน
ของทั้งสองสายการบินเป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือเคร่ืองแบบ Boeing 747 (Super 
jumbojet) ยงัผลให้มีผูเ้สียชีวิตทั้งส้ิน 583 คน เหตุการณ์ คร้ังนั้นเกิดข้ึน ณ สนามบินลอส         
โรดีออส (Los Rodeos) บนเกาะ เทเนรีฟ(Tenerife) ประเทศสเปน เม่ือวนัท่ี 27 มี.ค. 2520 
นบัเป็นอุบติัเหตุท่ีร้ายแรงท่ีสุดของประวติัศาสตร์การบินจนถึงปัจจุบนั ผลการสืบสวน
อากาศยานอุบติัเหตุพบสาเหตุหลกัคือ เกิดจากความผิดพลาดในการตดัสินใจของกปัตนั
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สายการบิน KLM (pilot error)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัอยา่งสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุ
หลายๆคร้ัง ตั้ งแต่การบินถือก าเนิดข้ึนมานับแต่ยุคบุกเบิกโดยสองพี่น้องตระกูลไรท ์
(Wright brothers) 

นกับินมืออาชีพหมายถึงนกับินท่ีมีคุณสมบติัพึงประสงคสู์งสุดของวิชาชีพการบิน 
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการหลอมรวมของวิถีการด าเนินชีวิตกับอาชีพการบิน เป็น
ตวัอยา่งท่ีแทจ้ริงของเพื่อนร่วมอาชีพและแรงบนัดาลใจของผูท่ี้จะพฒันาไปให้ถึงจุดสูงสุด
ของวิชาชีพ คุณสมบติัพึงประสงค์ดงักล่าวไดแ้ก่  เป็นผูมี้ความรู้ดา้นศาสตร์การบินอย่าง
ถ่องแท ้มีทกัษะและความช านาญดา้นการบินสูง มีจิตส านึกของความปลอดภยั ตลอดจนมี
วจิารณญาณในการตดัสินใจท่ีดี ซ่ึงไดแ้ก่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและทนัเวลา การ
ตดัสินใจท่ีดีนั้นเป็นคุณสมบติัหน่ึงของความเป็นนักบินมืออาชีพ (Airmanship) จาก
ตวัอย่างของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุขา้งตน้นั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ
ของกปัตนัสายการบิน KLM ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้นกับินเป็น
อาชีพท่ีตอ้งปฏิบติังานในสภาวะท่ีมีความเส่ียงแฝงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจยัท่ีควบคุม
ไม่ได้ อาทิเช่นความแปรปรวนของสภาพอากาศ  พายุ ฝนฟ้าคะนอง ทศันวิสัย ในการ
มองเห็นท่ีลดลง การเปล่ียนแปลงของความกดดนับรรยากาศ และท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นงานท่ี
ตอ้งท าบนอากาศและมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเป็นสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคยโดยปกติ
ของมนุษย ์และยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัท่ีพยายามจะควบคุมให้ได ้เช่น ความพร้อมของ
นกับิน ลูกเรือ(Air crew) หรือความพร้อมของเคร่ืองบิน เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ (Navigation aids) ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด อาจกล่าวไดว้า่ในแต่
ละ เ ท่ียว บินแทบจะไม่ มีอะไรท่ี เหมือนเ ดิม เลย  ทั้ ง เพื่ อนร่วมงาน เ ส้นทางบิน 
(Route/Airway) สภาวะแวดลอ้มดา้นการบิน (Flight environment) เช่น สภาพอากาศ หรือ
แม้กระทัง่เคร่ืองบิน นักบินจึงต้องมีความพร้อมสูงสุดอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามความ
เหน่ือยลา้ (Fatigue) ความเครียด (Stress) ความกดดนั (Pressure) ทศันคติ (Attitude) บุคลิก 
(Personality) หรือนิสัย (Trait) ส่วนตวัของนกับินลว้นส่งผลต่อการท างาน โดยเฉพาะการ
ตดัสินใจ (judgment) ในแต่ละขั้นตอนการบินนั้น อาจผิดพลาดไดโ้ดยง่าย ดงันั้นเพื่อเป็น
การป้องกนัหรือแก้ไขเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าให้เกิดอุบติัเหตุได้อย่างทนัท่วงที นักบินจึง
จ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเรียกว่าความเป็นนักบินมืออาชีพ (Airmanship) ท่ีตอ้งพยายาม
เสริมสร้างใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองใหเ้ร็วท่ีสุดใหไ้ดแ้ละตอ้งรักษาไวต้ลอดอาชีพการบิน 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นโดยเด่นชดัวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
กระบวนการสร้างความเป็นนกับินมืออาชีพ (The Foundation of Airmanship) เพื่อให้การ
บินเป็นไปดว้ยความปลอดภยั มีประสิทธิภาพ 
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ค าถามการวจัิย 
 นักบินมืออาชีพมีคุณสมบติัอย่างไรและมีวิธีสร้างความเป็นนักบินมืออาชีพได้
อยา่งไร 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความเป็นนกับินมืออาชีพของประเทศไทย จ าแนกตามดา้น
พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย และดา้นเจตพิสัย 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ผลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับินไทย  
 2.  ผลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการเพิ่มความปลอดภยัในการบิน และลดอตัราสูญเสีย
อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของนกับิน (Pilot errors)      
 3.  ผลการวจิยัเป็นขอ้มูลในการบริหารทรัพยากรดา้นการบินไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
ขั้นตอนการศึกษา 
 การวิจัยเร่ืองการสร้างนักบินมืออาชีพ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การเก็บรวมรวบขอ้มูลผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสาร กระบวนการคดัเลือกนกับิน การ
สร้างหรือผลิตนักบิน  และหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการบินต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ 
(Domain of Learning)ในกระบวนการเรียนการสอนของศิษย์การบินกองทพัอากาศและ
นกับินฝึกหดัพลเรือน ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์ 
 2.  การรวบรวมขอ้มูล 
 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุป 
 โดยศึกษากระบวนการคดัเลือกศิษยก์ารบินของกองทพัอากาศ และนกับินฝึกหัด
พลเรือน วิเคราะห์หลกัสูตรภาควิชาการ (Academic modules) และหลกัสูตรภาคอากาศ 
(Flight modules) ในการฝึกบิน ตลอดจนหลกัสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษยก์ารบินของ
กองทพัอากาศ และหลกัสูตรครูการบินในส่วนของพลเรือน             (Flight Instructor 
Course) วิเคราะห์การตรวจสอบภาควิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการบิน ส าหรับ
นกับินในส่วนของกองทพัอากาศ และนกับินฝึกหัดพลเรือน โดยท าการวิเคราะห์ในดา้น 
พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย และเจตพิสัย ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ในการฝึกศึกษาดา้นการบิน (Domain 
of Learning) อีกทั้งศึกษาสาเหตุหรือปัจจยัหลกัของการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุจากสถิติ
อากาศยานอุบติัเหตุ (aircraft accident) ของ National Transportation Safety Board: NTSB 
หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศแห่งชาติของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา และจาก 
PlaneCrashInfo.com ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลอากาศยานอุบติัเหตุจากทัว่โลก 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ 
1.  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นพุทธพิสัย 
 1.1 วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ 
 ศิษย์การบินต้องเพิ่มทักษะการบินด้วยเคร่ืองว ัดประกอบการบิน 

(Instrument flying) ความรู้และความช านาญดา้นน้ีควรตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา 
โดยสามารถท าไดด้ว้ยการเพิ่มชัว่โมงบินกบัเคร่ืองฝึกบินจ าลอง             (Flight simulator)             
  

 1.2  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของนกับินฝึกหดัพลเรือน 
 ภาควิชาการ (Academic modules) ได้ถูกออกแบบให้นักบินฝึกหัด

สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย ต าราวิชาการเป็นสากล นิยมใช้กนัในสถาบนัการบิน พล
เรือนทั่วไป ให้ความส าคัญกับการฝึกบินเดินทางภายใต้กฎการบินด้วยเคร่ืองว ัด
ประกอบการบิน (IFR: Instrument Flight Rule) และการใชเ้คร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ (Navigation aids) นกับินฝึกหดัจะมีความเช่ียวชาญในการบินดว้ยเคร่ืองวดั
ประกอบการบิน ตรงตามลกัษณะของการบินพาณิชยท์ัว่ไป 

 ในภาพรวมหลกัสูตรการฝึกบินต่างๆไดถู้กออกแบบให้ผูท่ี้เขา้รับการฝึก
ศึกษาทั้งท่ีสังกดักองทพัอากาศและส่วนพลเรือน จะตอ้งเรียนรู้และผา่นการตรวจสอบภาค
วิชาการก่อนท่ีจะท าการฝึกบินในภาคอากาศในล าดบัต่อไป    (Academic modules or 
ground school รายละเอียดในบทท่ี 2) เป็นการพฒันาพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ให้มี
ความพร้อมตั้งแต่ในระดบัของการรู้(Knowledge) เขา้ใจ (Comprehension)  น าไปใช ้
(Application) ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดหรือพฒันาสติปัญญาในระดบัตน้ถึงระดับกลาง 
จนถึงระดับของการวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมินค่า 
(Evaluation)  ซ่ึงเป็นทกัษะในระดบัสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบติัการบินนั้น เป็นการ
ท างานท่ีมีลกัษณะของความเป็นเฉพาะทาง (Specialist-รายละเอียดลกัษณะการท างานของ
อาชีพนกับินในบทท่ี 2) จึงมีความจ าเป็นตอ้งรู้จริง น าไปใช้ไดใ้นทุกสถานการณ์ทั้งใน
สภาวะการบินปกติ และในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันั้นพุทธพิสัยทางดา้นการบินในท่ีน้ีจึง
หมายความไดถึ้งความสามารถทางดา้นสติปัญญา ไหวพริบในการคิดแกปั้ญหาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบิน เป็นการบูรณาการความรู้ (Knowledge integration) โดยมี
ความเขา้ใจในศาสตร์ด้านการบินอย่างถ่องแท ้สามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกิดประโยชน์ และความปลอดภยัสูงสุด เป็นการเพิ่มคุณค่าในการบิน (Flying value) หรือ 
หากเป็นภารกิจฝึกบินก็จะเกิดความคุ้มค่าในการฝึกบิน      (Training value) บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามหลักสูตรหรือบทเรียน (Syllabus) นั้นๆ ทุกวิชามีวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ีชดัเจน นอกจากหลกัสูตรภาควิชาการส าหรับการฝึกบินเบ้ืองตน้แลว้  การเขา้
รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะต่างๆ เช่นหลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน (Crew 
Resource Management: CRM )หรือหลกัสูตร ARM (Aviation Resource Management) 
ส าหรับนักบินทัว่ไปนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการพฒันาเพิ่มเติมความรู้เพื่อให้
สามารถวเิคราะห์และประเมินค่าตนเองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 1.  การพฒันาในเร่ืองการรู้จกัตนเอง (Self-Knowledge Development) 
 2.  การพฒันาในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัอากาศยานท่ีตอ้งท าการบิน (Aircraft 

Knowledge Development) 
 3.  การพฒันาในเร่ืองการท างานเป็นทีม (Team Development)  
 4.  การพฒันาความรู้สภาพแวดลอ้มดา้นการบิน (Flight Environment 

Knowledge Development) 
 5.  การพฒันาความรู้ดา้นความเส่ียง (Risk Management Development) 
 จะเห็นได้ว่าการพฒันาพุทธพิสัยเพื่อให้มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบิน

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น นกับินสามารถพฒันาไดท้ั้งจากการเขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีเปิดเป็น
ทางการจากบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการบิน เช่นหลกัสูตร ARM, CRM, TRM และ
หลกัสูตรจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สรีระวิทยาการบิน ซ่ึงเปิดการอบรมโดยสถาบนัเวช
ศาสตร์การบิน กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ หรือท าการศึกษาดว้ยตนเองจากส่ือ
ท่ีน่าสนใจในโลกออนไลน์ (Social network) ต่างๆ เช่น สารคดีการสอบสวนอากาศยาน
อุบติัเหตุ (aircraft investigation) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามยงัมีความรู้ชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ความรู้
เฉ่ือย (Inert  Knowledge) หรือความรู้ท่ีไม่สามารถเรียกเอามาใช้ได้เม่ืออยู่ในสภาวะ
เง่ือนไขท่ีเคร่งเครียด เช่นความรู้ในขั้นตอนปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ  (Emergency 
procedures; Bold phase) ท่ีสามารถท่องจ าไดอ้ยา่งข้ึนใจเม่ืออยูท่ี่พื้น แต่กลบัหายส้ินไปเม่ือ
ท าการบิน ส่ิงน้ียอ่มไม่เกิดประโยชน์อนัใดเลย ดงันั้นนกับินตอ้งเพิ่มความสามารถในการ
เสริมสร้างความรู้   การจดจ า หมัน่ฝึกฝนทบทวนขั้นตอนอยูเ่สมอ จินตนาการหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย จะแก้ไขอย่างไร ท าบ่อยๆในชีวิตประจ าวนั ทั้ ง
ระหว่างท่ีท าการบิน หรือเม่ือว่างจากภารกิจการบิน ส่ิงน้ีจะท าให้สามารถเรียกความรู้ท่ี
จ  าเป็นออกมาใชไ้ดท้นั เวลา 
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 2.  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นทกัษะพิสัย 
 2.1  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ 
 เน่ืองจากภาคการบิน (Flight modules) ของหลกัสูตรศิษยก์ารบินมีวฏัภาค

การบินท่ีตอ้งใช้ทกัษะการควบคุมบงัคบัเคร่ืองบินเพิ่มมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการบิน
ภาคพลเรือน ดงันั้นศิษยก์ารบินกองทพัอากาศจะมีความเช่ียวชาญในการบินท่ีตอ้งใชท้กัษะ
พิสัยดา้นการบงัคบัเคร่ืองบินมาก เช่นบินผาดแผลง หรือการบินเกาะหมู่  แต่อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากการฝึกบินหมู่น้ีตอ้งอาศยัทกัษะการควบคุมบงัคบัอากาศยานให้อยูใ่นต าแหน่งท่ี
ตอ้งการอีกทั้งทกัษะการเป็นหัวหน้าหมู่บินนั้นไม่ง่าย มกัจะมีศิษยก์ารบินจ านวนหน่ึงไม่
ผา่นการตรวจสอบมาตรฐานการบิน เพราะสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี    

 1.  ไม่สามารถพฒันาทกัษะในการควบคุมบงัคบัอากาศยานท่ีท าการบิน
ให้อยู่ในต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้น Syllabus เช่นอยู่ในต าแหน่งท่ีใกลเ้กินไป อาจเกิด
อนัตรายได ้หรือห่างเกินไป ไม่สามารถรักษาต าแหน่งของลูกหมู่ได ้ 

 2.  เม่ือปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหมู่บิน ไม่สามารถน าหมู่บินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นมีการตดัสินใจท่ีไม่ดี น าหมู่บินเขา้ไปในสภาพอากาศท่ี               ไม่
เหมาะสม บินออกนอกพื้นท่ีการฝึกบิน หรือบินเขา้เมฆ เกิดความไม่ปลอดภยัต่อหมู่บิน  

 ซ่ึงทกัษะการบินหมู่น้ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในภารกิจการรบของกองทพัอากาศ 
ส าหรับหลกัสูตรนกับินฝึกหดัพลเรือนจะไม่มีการฝึกบินหมู่ใดๆทั้งส้ิน และบรรยากาศใน
การฝึกศึกษาตลอดหลกัสูตรนั้น หลกัสูตรศิษยก์ารบิน กองทพัอากาศ ซ่ึงเป็นสถาบนัผลิต
นักรบทางอากาศ จะมีความกดดันสูงกว่าการ       ฝึกบินของนักบินฝึกหัดพลเรือน 
เน่ืองจากความตอ้งการทางดา้นยทุธการท่ีต่างกนั 

 2.2  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของนกับินฝึกหดัพลเรือน 
 หลกัสูตรภาคอากาศ (Flight modules) จะมีวฏัภาคการบินท่ีน้อยกว่า

หลกัสูตรของกองทพัอากาศ เน่ืองจากความตอ้งการของภารกิจแตกต่างกนั           ความ
กดดนัในขณะเขา้รับการฝึกในหลกัสูตรจะนอ้ยกวา่ดว้ยเช่นกนัเน่ืองจากไม่มี การฝึกบินหมู่ 
และไม่เนน้การบินผาดแผลง (Aerobatic flight) แต่อยา่งใด เป็นการฝึกบินเดินทาง (Cross 
country) และการบินดว้ยเคร่ืองวดัประกอบการบิน         (Instrument flying) เป็นส่วนใหญ่ 
ตรงตามลกัษณะการท างานของอาชีพนักบินพาณิชย์ การฝึกบินเน้นการท างานเป็นทีม 
(Dual flight) เพื่อสร้างทกัษะการท างานร่วมกนั (Team management) ฝึกการใชร้ะบบการ
บินอตัโนมติัขั้นกา้วหนา้ต่างๆ          (Flight automation) ในการบิน 

 ในภาพรวมทางการบินนั้น การท าการบินกบัอากาศยานแบบต่างๆ หรือ
การบินกบัเคร่ืองบินจ าลอง (Flight Simulator) เป็นการเพิ่มทกัษะ (Skill) ในการบงัคบั
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เคร่ืองบินโดยตรง ส าหรับการฝึกบิน (Flight training module) นั้นจะเป็นการมุ่งพฒันา
ทางดา้นการใชก้ลไกทางร่างกายใหส้ัมพนัธ์กบัสมอง เป็นทกัษะทางดา้นการปฏิบติั ทกัษะ
น้ีจะเพิ่มมากข้ึนตามชัว่โมงบินท่ีมากข้ึน กล่าวไดว้่ายิ่งท าการบินไดอ้ย่างต่อเน่ืองมากข้ึน
เท่าไร ทกัษะความช านาญก็จะเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามทกัษะน้ีจะลดลง
เร่ือยๆ หากนกับินไม่ไดท้  าการบินเป็นระยะเวลานานๆ เรียกวา่อาการเร้ือการบิน ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการบินเพื่อรักษาสมรรถภาพการบินตามวาระ ซ่ึงจะก าหนดเป็นห้วงระยะเวลาท่ี
เหมาะสม เช่นการบินตรวจสอบวุฒิสามารถทางดา้นการบินจากกองตรวจสอบมาตรฐาน
การบิน กองทพัอากาศ 

 นกับินตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง หมัน่สังเกตอยูเ่สมอวา่ ทกัษะและ
ความช านาญของตนเองนั้น  ลดน้อยถอยลงเพียงใดด้วยใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติเขา้ขา้ง
ตนเอง ระลึกไวเ้สมอว่าจ านวนชั่วโมงบินและความช านาญท่ีมีอยู่นั้น ไม่ได้รับประกัน
ความปลอดภยัใดๆ เลย โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเปล่ียนไปบินกบัอากาศยานแบบใหม่ หรือไม่ได้
ท  าการบินต่อเน่ืองมานานแล้ว อย่าให้มีทศันคติท่ีเป็นอันตรายต่อการบินใดๆ เกิดข้ึน
เด็ดขาด นกับินตอ้งรู้ขีดจ ากดัของตนเอง ทราบจุดอ่อน จุดแข็งไม่ประมาท การท่ีเคยท าได้
ในอดีตมิไดห้มายความว่าจะท าไดดี้อีกในปัจจุบนั ทุกคร้ังท่ีท าการบิน ตอ้งเตรียมพร้อม
ล่วงหน้า ฝึกซ้อมในใจ จ าลองสถานการณ์การบินทั้งยามปกติและเม่ือมีเหตุไม่คาดคิด
เกิดข้ึน จะแกไ้ขอยา่งไร ท าให้สม ่าเสมอ      จนเป็นอตัโนมติั หรือเป็น Mind-set เม่ือมีเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ เกิดข้ึน จะสามารถนึกออก บอกได ้แกไ้ขเป็นและ ทนัเวลา ขณะท าการบินตอ้ง
บินให้มีคุณภาพสูงสุด ใส่ใจปรับแต่งการบินให้มีความประณีต เพื่อท่ีจะได้สมรรถนะ
สูงสุด คุม้ค่า ประหยดั และปลอดภยัสูงสุด นกับินทุกคนตอ้งเพียรพยายามไปให้ถึงความ
เช่ียวชาญขั้นสูง         เร่ิมตั้งแต่ขั้นมีความปลอดภยั (Safety) มีประสิทธิผล (Effectiveness) 
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และสุดท้ายคือ มีความถูกต้องแม่นย  า (Precision and 
continuous improvement-รายละเอียดทกัษะฝีมือบิน 4 ขั้นในบทท่ี2) ให้เตือนตนเองอยู่
เสมอว่า ทกัษะฝีมือบินน้ี มิไดอ้ยูไ่ดอ้ย่างมัน่คงถาวร ดงันั้นตอ้งเอาใจใส่และประเมินตน
อยา่งต่อเน่ือง เม่ือผ่านการฝึกบินจนมีทกัษะฝีมือและความช านาญระดบัสูง ก็จะเกิดความ
เช่ือมัน่ตามมา ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมาก นบัเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในการบิน นกับิน  ท่ีมี
ความเช่ือมัน่จะมีวธีิรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติต่างๆไดดี้ มีสติ ไม่ลุกลน ต่ืนกลวัเกินเหตุ 
ควบคุมจิตใจให้ผ่อนคลายได้ ไม่รู้สึกยุ่งยากกบัการท่ีตอ้งควบคุมตนเอง สามารถบงัคบั
เคร่ืองบินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นเจตพิสัย 
       3.1  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ 
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 การสร้างจิตส านึกของความปลอดภยัในการบินของกองทพัอากาศนั้น จะ
ด าเนินการอบรมหลกัสูตรนิรภยัการบิน โดยส านักนิรภยัการบิน กองทพัอากาศ จะส่ง
เจา้หน้าท่ีผูมี้ความเช่ียวชาญไปด าเนินการอบรมให้ เช่นท่ี โรงเรียนการบิน ฐานทพัอากาศ
ก าแพงแสน หรือเปิดหลกัสูตร ณ ท่ีตั้งส านกังานนิรภยัฯ ให้กบัหน่วยงานและผูท่ี้สนใจเขา้
รับการศึกษาตามหว้งระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

       3.2  วเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพของนกับินฝึกหดัพลเรือน 
 หลักสูตรการฝึกบินพลเรือนนั้น มีวิชาท่ีว่าด้วยมนุษย์ปัจจัย (Human 

factor) ซ่ึงมีสาระของการพฒันาเจตพิสัยด้านการบิน ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับ
กา้วหนา้ (Advanced Human Factors Concept) นกับินฝึกหดัจะไดรั้บการอบรมทั้งในระดบั 
PPL (Private Pilot License) และ IR (Instrument Rating)     

 การบินภาคพลเรือนนั้นให้ความส าคญักบัการพฒันาเจตพิสัยมาก มีการ
เปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อการพฒันาวฒัธรรมความปลอดภัยในการท างานระหว่าง
อุตสาหกรรมการบินร่วมกนัอยู่เสมอ เช่น CRM ของ บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
TRM ของบริษทัวทิยกุารบิน จ ากดั เป็นตน้ 

 ในภาพรวมเจตพิสัย (Affective Domain) หรือวิภาววิสัย หมายถึง
พฤติกรรมดา้นความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ เช่น ความเช่ือ ความศรัทธา ทศันคติ ค่านิยม คุณค่า 
ฯลฯ ดงันั้นในทางการบินจึงหมายถึงคุณลกัษณะภายในจิตใจท่ีเหมาะสมต่อการเป็นนกับิน 
ไดแ้ก่ มีทศันคติท่ีดี มีการตดัสินใจท่ีดี สุขุมรอบคอบ ไม่มีนิสัยชอบเส่ียงโดยไม่จ  าเป็น มี
ความกระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียร สามารถท างานภายใตค้วามกดดนัไดดี้ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ตลอดจนมีแรงจูงใจในการบิน เจตพิสัยจะส่งอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การตดัสินใจ 
(Decision making process) ส าหรับนกับินหรือผูท้  างานในอากาศเราเรียกกระบวนการน้ีวา่ 
Aeronautical Decision Making (ADM) ซ่ึงส่งผลต่อความปลอดภยัดา้นการบินโดยตรง ผูท่ี้
เขา้รับการฝึกบินจะไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นเจตพิสัย โดยครูการบินเป็นผูช้ี้แนะ อบรม
สั่งสอน หรือเขา้รับการศึกษาในหลกัสูตรดา้นการบินท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเจตพิสัย 
เพื่อใหเ้ป็นผูมี้คุณสมบติัพึงประสงคท์างวชิาชีพดา้นการบิน คุณสมบติัส าคญัดา้นเจตพิสัยมี
ดงัน้ี 

 1.   วนิยัการบิน  
 2.  การพฒันาการตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness 

Development)  
      3. การพัฒนาการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจท่ีดี (Judgment 

Development) 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นพุทธพิสัย 
 1.  ศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ ควรศึกษาความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากร

การบิน (CRM) ให้มากข้ึน โดยเพิ่มเติมในหลกัสูตรการฝึกบินของโรงเรียนการบินทั้งฝูง
ฝึกบินขั้นตน้ และฝูงฝึกบินขั้นปลายในวิชานิรภยัการบิน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มทกัษะการ
ท างานร่วมกนั รู้จกัการบริหารความเส่ียง การตระหนกัในสภาพแวดลอ้มดา้นการบิน รู้และ
เขา้ใจขีดจ ากดัของตนเองตลอดจนเคร่ืองบินท่ีตอ้งท าการบิน เป็นการบริหารทรัพยากรดา้น
การบินใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.   นกับินฝึกหดัพลเรือนควรไดรั้บการแถลงยอ่ในภาพรวมของหลกัสูตร
ภาควชิาการ (Academic modules) ใหมี้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของแต่
ละ Module ก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้รับการศึกษาใน Module แรก อีกทั้งตอ้งมีการเช่ือมโยงระหวา่ง 
Module เพื่อความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการเรียน และหลังจากผ่านการ
ตรวจสอบทั้งภาควชิาการและภาคอากาศแลว้ของแต่ละ Module  ควรจะมีการสรุปบทเรียน
เพื่อหาขอ้บกพร่องเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

 ผลการวเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นทกัษะพิสัย 
 1.  ศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ ควรฝึกให้มีทกัษะการบิน (Skill) จาก

มาตรฐานการฝึกท่ีดี ทั้งท่าทางการบินปกติ และท่าทางการบินผิดปกติ (Unusual flight) 
รวมทั้งท่าทางการบินผาดแผลง (Aerobatic flight) จะท าให้เกิดทกัษะไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
และมีความช านาญขั้นสูงเม่ือท าการฝึกบินอย่างต่อเน่ือง เป็นการตอบสนองต่อภารกิจการ
บินทางทหารท่ีมีความหลากหลาย ทั้งภารกิจในการรบ และภารกิจฝึกบินปกติ  

 2.  นกับินฝึกหัดพลเรือน ให้ความส าคญักบัการฝึกบินเดินทาง (Cross 
country) และการบินดว้ยเคร่ืองวดัประกอบการบิน (Instrument flying) เป็นส่วนใหญ่ ตรง
ตามลกัษณะการท างานของอาชีพนกับินพาณิชย ์การฝึกบินเน้นการท างานเป็นทีม (Dual 
flight) เพื่อสร้างทกัษะการท างานร่วมกนั (Team management) การเพิ่มทกัษะความช านาญ
นอกจากท าไดจ้ากการท าการบินโดยปกติแลว้ ยงัเพิ่มไดโ้ดยการฝึกบินกบัเคร่ืองบินจ าลอง
ท่ีเรียกวา่ Computer  Based Training Device (CBTD) ซ่ึงเป็นเคร่ือง Computer ช่วยในการ
ฝึกบินขนาดเล็ก   

 ผลการวเิคราะห์การสร้างนกับินมืออาชีพดา้นเจตพิสัย 
 1.  ศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ ควรศึกษาท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้น

เร่ืองทศันคติอนัตรายส าหรับการเป็นนกับินมืออาชีพ ตอ้งรู้จกัการบริหารความเส่ียงมีความ
ระมดัระวงั ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะของภารกิจการบินของกองทพัอากาศนั้น มีหลายภารกิจ
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ท่ีตอ้งใชค้วามกลา้หาญ มุ่งมัน่ และเส่ียงอนัตราย อีกทั้งอากาศยานท่ีตอ้งท าการบินนั้นเป็น
อากาศยานสมรรถนะสูง สามารถเอ้ือหรือเยา้ยวนให้อยากแสดงออกซ่ึงฝีไมล้ายมือให้
สาธารณชนไดรั้บรู้ นบัเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง เพราะ       มกักระท าดว้ยความห้าวหาญ ฮึก
เหิม ขาดความรอบคอบ ประมาท และขาดการประเมินความสามารถของตนเองและสภาวะ
แวดล้อมด้านการบินอย่างถ่องแท้ ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรเข้ารับการอบรมใน
หลกัสูตรส าคญัเพิ่มเติม เช่น ARM, TRM,CRM หรือเขา้รับการทบทวนในหลกัสูตร 
สรีรวทิยาการบิน ของสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กรมแพทยท์หารอากาศ เป็นตน้ 

 2.  นกับินฝึกหัดพลเรือน เม่ือส าเร็จการศึกษาไปแลว้และปฏิบติัหน้าท่ี
นักบินประจ าสังกัดของตน ควรเข้า รับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการบินท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พิ่มประสิทธิภาพในการท างานและความปลอดภยัในการบิน เช่น  

 1.  หลกัสูตร ARM (Aviation Resource Management) ของกองทพัอากาศ 
 2.  หลกัสูตรนิรภยัการบิน ของส านกันิรภยัการบิน กองทพัอากาศ 
 3.  หลกัสูตร TRM (Team Resource Management) ของบริษทัวิทยุการ

บินแห่งประเทศไทย จ ากดั (AEROTHAI)         
  4.  หลกัสูตร CRM (Crew Resource Management) ซ่ึงมกัจะเปิดอบรม

โดยสายการบินต่างๆ เช่น บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทั ไทยแอร์เอเชีย 
จ  ากดั (มหาชน) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
1.  หลกัสูตรศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ  
ส าหรับหลกัสูตรภาควิชาการน้ีจะเป็นคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการอบรม

ภาควิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรการบิน (CRM) ให้มากข้ึน โดยเพิ่มเติมในหลกัสูตรการฝึกบินของโรงเรียนการ
บินทั้งฝูงฝึกบินขั้นตน้ และฝูงฝึกบินขั้นปลายในวิชานิรภยัการบิน     ควรจดัหาส่ือการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีความน่าสนใจ เช่นส่ือ Multimedia ต่างๆอยา่งเพียงพอ อีกทั้ง
ในอนาคตหากเคร่ืองบินท่ีใชฝึ้กบิน หรือกฎเกณฑ์ในดา้นการบินมีการเปล่ียนแปลง กอปร
กับวิทยาการด้านการบินได้รับการพัฒนาก้าวหน้าข้ึน จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร เพื่ อให้ ศิษย์การบินท่ีจะจบการศึกษาออกไปเป็นนักบินท่ีมีความ รู้  มี
ความสามารถในการปฏิบติัการบินไดอ้ยา่งปลอดภยั              มีประสิทธิภาพ และก่อนท่ีจะ
ไดรั้บการบรรจุเป็นนกับินประจ ากองบินต่างๆ จะตอ้งเขา้รับการอบรมพิเศษ วิชาหลกันิยม
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กองทพัอากาศ  วิชาการรบร่วม เพื่อให้นกับินใหม่ไดมี้ความรู้พื้นฐาน และเขา้ใจลกัษณะ
ของการท างานและการเติบโตกา้วหนา้ในวิชาชีพของตนเองในฐานะนกับินกองทพัอากาศ
ไทย 

2.  หลกัสูตรครูการบินกองทพัอากาศและหลกัสูตรครูการบินพลเรือน  
บทบาทของครูการบินมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จของศิษย ์ครูควรแนะน าศิษย์

ใหเ้ห็นภาพรวมหรือโครงสร้างตลอดหลกัสูตรการบิน และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของภาค
วิชาการ (Academic modules) และภาคการบิน (Flight modules) ซ่ึงเป็นการแสดงให้ศิษย์
เขา้ใจหลกัการและเหตุผลของการใชค้วามรู้หรือศาสตร์ดา้นการบิน (Cognitive Domain) 
เขา้กบัการฝึกบิน (Psychomotor Domain)  โดยให้ความส าคญัของการบรรลุวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียน นอกจากนั้นควรอบรมสั่งสอนด้านเจตพิสัยการบิน 
(Affective Domain) เพื่อให้ศิษยมี์ความตระหนกัรู้ (SA: Situational Awareness) ใน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมขณะท าการบินอยู่เสมอ เป็นการปลูกจิตส านึกของความ
ปลอดภัย น ามาซ่ึงการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจท่ีดี ซ่ึงการอบรมด้านเจตพิสัยน้ี
สามารถท าได้ทั้ งในขณะท าการบินและในช่วงเวลาของการแถลงย่อก่อนท าการบิน            
(Flight Briefing) หรือในช่วงการวิเคราะห์บทเรียนหลงัการบินเสร็จส้ินแลว้ก็ได ้เป็นการ
เช่ือมโยงทกัษะทั้ง 3ดา้นเขา้ดว้ยกนัผา่นการฝึกบินในแต่ละเท่ียวบินนัน่เอง 

 ครูการบินควรให้ความส าคญัให้มากกบัการแถลงย่อก่อนการบิน เพราะ
เป็นการท าความเขา้ใจสาระของการบินในเท่ียวบินนั้น ควรให้เวลาศิษยอ์ยา่งเพียงพอท่ีจะ
ไดเ้ตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนบิน จะก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการฝึก (Training value) อีก
ทั้งการให้ค  าแนะน าหรือวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์หลังการฝึกบินนั้น จะเป็น
แนวทางในการเรียนรู้จากการสรุปบทเรียน (Lesson learned) ของศิษยท่ี์จะใชใ้นการพฒันา
ความกา้วหนา้ในเท่ียวบินถดัไป   

 การมีพื้นฐานการเป็นนักบินท่ีดีเร่ิมจากครูการบิน ครูคือแบบอย่างท่ีมี
อิทธิพลโดยตรงอยา่งมากต่อรูปแบบการบินหรือวิถีชีวิตของลูกศิษย ์(Role model) ครูท่ีดี
ตอ้งสามารถสร้างแรงบนัดาลใจแห่งการพฒันาตนเอง หรือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแก่
ศิษยไ์ด ้กล่าวไดว้า่ประสบการณ์ท่ีศิษย ์หรือนกับินฝึกหดัเรียนรู้จาก       ครูการบิน จากการ
อบรมสั่งสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดว้ยลกัษณะการท างานท่ีใกลชิ้ดเป็นตายดว้ยกนั
นั้น จะประทบัเขา้ไปในจิตใจของศิษย ์ไม่มีศิษยค์นใดท่ีจะลืมช่วงชีวิตของการฝึกศึกษา
อย่างหนกั ตอ้งอุทิศ ก าลงักาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถทั้งมวลตลอดหลกัสูตร 
ความผูกพนัระหว่างครูกับศิษย์ท่ีมากมายน้ีเองจะหล่อหลอมให้พวกเขามีนิสัย หรือ
พฤติกรรมการบินเฉกเช่นเดียวกนักบัครูของเขา บทบาทของครูการบินจึงมีความส าคญัมาก 
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ไม่เพียงแต่ในวิชาชีพการบินเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการประพฤติปฏิบติัตนในฐานะพลเมือง
ของสังคมดว้ย ดงันั้นในฐานะบุคคลตน้แบบ ครูการบินจึงควรถือโอกาสอนัส าคญัน้ีตั้งแต่
วนัแรกในการท่ีจะสร้างคนคุณภาพ ดว้ยการสั่งสอนช้ีแนะในส่ิงท่ีถูกท่ีควรของการด ารง
ตนในครรลองของความดีความงาม เป็นคนดี ปลูกฝังแนวคิด ปรัชญา และทศันคติในการ
เป็นนกับินท่ีดีและเป็นคนคุณภาพของสังคมไปพร้อมๆ กนั 

3.  ปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จส าหรับศิษยก์ารบินกองทพัอากาศและนักบิน
ฝึกหดัพลเรือน มีดงัน้ี 

 1.  จะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ศึกษาวตัถุประสงค์ของแต่ละ
รายการแสดงวชิาท่ีสอนหรือหลกัสูตร (Syllabus) และเตรียมตวัล่วงหนา้ 

 2.  มีการจัดการตัวเองท่ีดี  บริหารเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมท่ีตอ้งท าไดดี้ทั้งเร่ืองส่วนตวั การพกัผอ่น 
และการท างาน มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 

 3.  มีความสามารถรับการเปล่ียนแปลงสูง และบริหารความกดดนัและ
ความเครียดไดดี้ หากมีปัญหาส่วนตวัต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความ
พร้อมในการบิน ดงันั้นตอ้งพยายามแกไ้ขใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนเขา้รับการฝึกอบรม 

 4.  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคโดยไม่ท้อถอย หรือมี AQ สูง 
(Adversity Quotient: AQ) เรียนรู้จากความผิดพลาด (Lesson learned) เพื่อการพฒันา ทั้ง
จากบทเรียนในอดีตและของตนเอง  

 5.  มองโลกแง่ดี (Positive thinking) มีทศันคติท่ีเช่ือว่าสามารถท าได ้       
(Can do attitude) มีจิตใจรักการบิน มองการบินเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถ คิดอยูเ่สมอ
วา่ตนเองสามารถท าไดดี้ หรือยงัสามารถพฒันาไดย้ิง่ข้ึนไปอีก  

 6.  มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการบินของตนเอง มีหลกัคิด ปรัชญา และ
ทศันคติในการเป็นนกับินท่ีดีและเป็นคนคุณภาพของสังคมในขณะเดียวกนั 

 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  การคดัเลือกศิษย์การบินกองทัพอากาศไทย กรณีศึกษาปัจจัยของ

บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลกบัผลสัมฤทธ์ิในการฝึกบิน 
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