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ความเปนมา : 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไปในทุก ๆ ดานนั้นท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม      
รวมทั้งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ประเทศชาติจะตองมีความมั่นคง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 72  จึงไดกําหนดวา “รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือพิทักษรักษาเอกราช 
ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ” กองทัพอากาศเปนกําลังเหลาทัพหน่ึงที่มี
ความสําคัญ โดยเฉพาะการปองกันภัยคุกคามทางอากาศ การเตรียมกําลังกองทัพอากาศประกอบไปดวยกําลัง
หลายสวน กําลังทางอากาศหรือในกองทัพอากาศมักใชคําวา นภานุภาพ (Air Power) นั้น ถือวาเปนกําลังที่
สําคัญยิ่ง มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก บุคลากรหรือกําลังพล เครื่องบินหรือยานรบ ระบบอาวุธและเครื่องเล็ง  
ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบขาวกรองและการเฝาตรวจทางอากาศ และระบบสงกําลังบํารุง ซึ่งหากขาด
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดแลวอาจทําใหนภานุภาพไมมีประสิทธิผล นั่นคือ เครื่องบินหรืออากาศยานตองมีสมรรถนะสูง
พอที่จะปฏิบัติภารกิจไดอยางปลอดภัย มีระบบอาวุธและเครื่องเล็งที่ชวยใหการใชอาวุธแมนยํา มีระบบการ
บัญชาการและควบคุม ระบบการขาวกรองและการเฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการสงกําลังบํารุงท่ีทัน
เหตุการณ และท่ีสําคัญที่สุด คือ การมีบุคลากรหรือกําลังพลที่มีคุณภาพ มีขวัญกําลังใจสูง รวมถึงมีปริมาณที่
เพียงพอตอภารกิจการปองกันประเทศและการรักษาความมั่นคง 
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การเตรียมบุคลากรหรือการสรางกําลังพลใหมีคุณภาพนั้น กองทัพอากาศไดจัดการศึกษาขึ้น เรียกวา   
ระบบการฝกศึกษา ซึ่งจัดเปนการศึกษาเฉพาะทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 21  
“กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและ
ความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” กําลังพลในระดับผูนําหรือผูบริหารของกองทัพอากาศสวนใหญ
สําเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนนายเรืออากาศซึ่งเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีของ
กองทัพอากาศ และไดรับการพัฒนาตอในระบบการฝกศึกษาของกองทัพท่ีสําคัญ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศและวิทยาลัยการทัพอากาศ ในขณะที่ระบบการฝกศึกษาหรือการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ พบ
ปญหา เชน นโยบายในเรื่องการพัฒนากําลังพลไมชัดเจน การดําเนินงานการศึกษาแยกกันเปนเอกเทศ ทําใหมี
ปญหาเรื่องความซ้ําซอนในเนื้อหาวิชาและหลักสูตรไมสอดคลองตอเนื่องกัน แผนพัฒนากองทัพยังไมชัดเจน
พอท่ีจะเปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนา นโยบายการศึกษาของกองทัพไมเนนเรื่องการ
พัฒนากําลังพลใหกาวหนากับการพัฒนากองทัพ อีกท้ังมีปญหาในเรื่องอุปกรณการศึกษา หองสมุดหรือแหลง
ความรูทางวิชาการไมเพียงพอ หลักสูตรท่ีใชบางหลักสูตรมีเนื้อหาสาระไมทันสมัยเม่ือเปรียบเทียบกับประมวล
ความรูซึ่งกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ความไมสอดคลองระหวางการศึกษากับการปฏิบัติภารกิจ บทบาทและหนาที่
ของกําลังพล ลักษณะการเรียนการสอนและการฝกเปนการสื่อสารทางเดียว ใชครูเปนศูนยกลาง ผูเรยีนจะทองจาํ
เพียงอยางเดียว ไมมีการพัฒนาความคิด นอกจากนั้นยังมีปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารกําลังพลดวย เชน การ
บริหารกําลังพลเปนไปอยางไมเหมาะสม มีขาราชการอยูในตําแหนงประจํามาก การใชประโยชนกําลังพลไมมี
แผนเปนรูปธรรม การบรรจุกําลังพลผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศไมตรงกับงาน การพัฒนา
กําลังพลในกรณีของนักเรียนนายเรืออากาศดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ยังไมบรรลุผล
เทาที่ควร การทํานุบํารุงรักษากําลังพลไมสามารถทําไดดี มีการลาออกจากราชการของนายทหารเหลานกับนิมาก
ข้ึน สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําใหการสรางกําลังพลระดับสัญญาบัตรที่เปนระดับผูนํายังมีปญหา ในขณะที่การพัฒนา
นภานุภาพของประเทศที่พัฒนาแลวไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  สงผลกระทบตอนภานุภาพของ
กองทัพอากาศไทยอยางยิ่ง จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหา รวมทั้งแนวโนมการพัฒนา
ระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรในชวง 10 ปขางหนา เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
ฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรกองทัพอากาศไทยใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจ
การปองกันประเทศ การพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ ผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาทันตอสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตนตอไป    
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แนวคิดทฤษฎี :  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคการ   

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบและการวิเคราะหระบบ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
4. ระบบการฝกศึกษาของกองทัพอากาศ   
5. การพัฒนานภานุภาพ 

 
วัตถุประสงค :  

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรของกองทัพอากาศไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวโนมการพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรของกองทัพอากาศไทย 
3. เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนา 

นภานุภาพกองทัพอากาศไทย 
 
นิยามศัพท :  
 ยุทธศาสตร (strategy) หมายถึง แนวทางหรือมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาการฝกศึกษากําลังพลระดับ
สัญญาบัตร และแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกในการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตร 

ระบบการฝกศึกษา หมายถึง ระบบการจัดการศึกษากอนประจําการ คือ ในโรงเรียนนายเรืออากาศ และ
ระบบการจัดการศึกษาระหวางประจําการ คือ ในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและวิทยาลัยการทัพอากาศ  

กําลังพลระดับสัญญาบัตร หมายถึง นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
อากาศหรือโรงเรียนทหารในตางประเทศที่กระทรวงกลาโหมรับรอง ที่เรียกวานายทหารชั้นสัญญาบัตรประเภท
ที่ 1  

นภานุภาพกองทัพอากาศไทย  หมายถึง  ขีดความสามารถในการปองกันประเทศของกองทัพอากาศ  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  :  
 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เทคนิคการวิจัยแบบ
เดลฟาย (The Delphi Technique) และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามของกองทัพอากาศ 
(SWOT Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร เปนการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพื่อศึกษาพัฒนาการ สภาพปจจุบันของระบบการฝก
ศึกษาและบริบททางสังคม โดยมีเอกสารที่ใชในการศึกษา ไดแก นโยบาย ระเบียบ คําสั่งของกองทัพอากาศหรือ
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เอกสารที่เกี่ยวกับระบบการฝกศึกษา เชน นโยบายการศึกษากองทัพอากาศ ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ฝกศึกษา หลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพ
อากาศ เอกสารที่เกี่ยวกับบริบทสังคมที่มีผลตอกิจการทหาร การปองกันประเทศ การพัฒนานภานุภาพ เชน 
จดหมายเหตุกองทัพอากาศ ประวัติกองทัพอากาศไทย ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเกาหลี      
ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเวียดนาม นโยบายกองทัพอากาศ นโยบายของรัฐดานความมั่นคง  

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําขอมูลที่ไดมาตีความจัดหมวดหมูแยก
ประเภทขอมูลท่ีศึกษา โดยแบงชวงเวลาการวิเคราะหขอมูลตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ
โลกและภัยคุกคามตอประเทศซึ่งสงผลตอการดําเนินนโยบายการปองกันประเทศและการพัฒนานภานุภาพ  
ตามแนวคิดของ รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ บํารุงสุข 5 ชวง คือ  
 ชวงท่ี 1 พ.ศ.2493 – 2497 : กําเนิดสงครามเย็นและสงครามเกาหลี 
 ชวงท่ี 2 พ.ศ.2497 – 2508 : การเขารวมในสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ชวงท่ี 3 พ.ศ.2508 – 2522 : สงครามเวียดนาม 
 ชวงท่ี 4 พ.ศ.2522 – 2533 : เวียดนามยึดครองกัมพูชา 
 ชวงท่ี 5 พ.ศ.2533 – 2545 : สงครามเย็นยุติ 

2. การวิจัยเชิงสํารวจ   เพื่อศึกษาปญหาของระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรและการบริหาร
กําลังพลระดับสัญญาบัตรในป พ.ศ. 2545 โดยประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชแบงออกเปน  4  กลุม  คือ 
 กลุมท่ี 1  ผูที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ 5  จํานวน  123  คน  
 กลุมท่ี 2  ผูที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  จํานวน  93  คน 
 กลุมท่ี 3  ผูที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยการทัพอากาศ  จํานวน  73  คน 
 กลุมท่ี 4  ผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  และวิทยาลัย
การทัพอากาศไปแลว มีประชากรที่สังกัดกองทัพอากาศทั้งหมด 472 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  
โดยเลือกเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของกับระบบการฝกศึกษาและการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตร อีกทั้งกําลังดํารง
ตําแหนงผูบริหารระดับกลางและระดับสูงของกองทัพอากาศ มารอยละ 30 ของจํานวนประชากร คิดเปนจํานวน 
142  คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ    
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหประชากรและกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม เพื่อสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของระบบการฝกศึกษาและการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตร และไดทําการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดลึกซึ้งและมีความหมายจากประชากรในกลุมท่ี 1 – 3   
กลุมละ 5 คน และกลุมผูที่สําเร็จการศึกษาอีก 23 คน รวมท้ังสิ้น 38 คน  
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 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ใชคาสถิติพื้นฐาน คือ คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 
(mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) นอกจากนั้นใชการแจกแจงคาที (t-test) เพ่ือทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรมากกวา 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน วามีความคิดเห็นแตกตางกันหรือไม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยใชโปรแกรม SPSS   
สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดและจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 3. เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) เพ่ือศึกษาแนวโนมการพัฒนาระบบการฝก
ศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรในชวง 10 ปขางหนา  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ มาจํานวน 21 คน ดวย
วิธีการที่เรียกวา  Snow Ball Sampling Technique  โดยมีข้ันตอนดังนี้  

 3.1 สรางแบบสอบถามในลักษณะคําถามกวาง ๆ แบบปลายเปด โดยกําหนดประเด็นแนวโนมการ
พัฒนาระบบการฝกศึกษาและการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตรในชวง 10 ป ขางหนา 

 3.2 ทําเดลฟายรอบที่ 1 โดยการสงแบบสอบถามปลายเปดไปใหผูเชี่ยวชาญท่ีกําหนดไวดวยตนเอง     
 3.3 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีไดรอบที่ 1 สรางเปนแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล

รอบที่ 2 โดยผูวิจัยไดสรางขอคําถามขึ้นจํานวน 215 ขอ  ตามประเด็นการศึกษาในลักษณะแบบมาตราสวน 
(rating scale) 5 สเกล  ตามแบบของลิเคอรทสเกล (Likert  Scale)  
 3.4 ทําเดลฟายรอบที่ 2      โดยการสงแบบสอบถามปลายปดท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแบบสอบถาม
ปลายเปดในรอบที่ 1 ไปใหผูเชี่ยวชาญที่กําหนดไวดวยตนเอง  

 3.5 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีไดรอบที่ 2  โดยมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (Interquartile Range) เปนรายขอ โดยใชโปรแกรม SPSS แลวแสดงตําแหนงของคามัธยฐาน
และคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละกลุม รวมทั้งแสดงตําแหนงของคําตอบที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบใน
แบบสอบถามรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลรอบที่ 3 
 3.6 ทําเดลฟายรอบที่ 3 โดยการสงแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตามที่กําหนดซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละ
ทานจะไดรับขอมูลปอนกลับเชิงสถิติที่เปนของกลุมโดยสวนรวม ผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเองในรอบที่ 2   
แลวขอใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาคําตอบใหมอีกครั้ง  
 3.7 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดรอบท่ี 3 โดยมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median)  คาพิสัย
ระหวาง ควอไทล (Interquartile Range)  และฐานนิยม (Mode) แลวนํามาแปลผล   

 3.8 สรุปและอภิปรายผล โดยการเสนอแนวโนมที่มีฉันทามติ (Consensus) ตามเกณฑที่ตั้งไว  สวน
ที่ไมเปนฉันทามติและนาสนใจนํามาอภิปราย 



 6 

4. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของกองทัพอากาศ (SWOT Analysis) เพ่ือ
นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรในชวง 10 ปขางหนา มีข้ันตอนและ
รายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 กําหนดยุทธศาสตร โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอกองทัพอากาศในอนาคต 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของกองทัพอากาศ  ซ่ึงไดจากการสัมภาษณและจาก
แบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ  หลังจากนั้นทําการสังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดยุทธศาสตร ซึ่งไดแก แนวทาง
หรือมาตรการในการพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรและแนวทางหรือมาตรการในการ
บริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตร  
 4.2  ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ  โดยนํายุทธศาสตรที่รางไวไปเสนอผูทรงคุณวุฒิ 7 คน ตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณ พรอมทั้งอธิบายความเปนมาและขอใหแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือให
สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามประเด็นที่รางไวเปนปลายเปด โดยเกณฑการ
ตรวจสอบนั้นตองมีผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยเกินกวาครึ่งหนึ่งจึงนํามาสรุปเปนขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 

 4.3 นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรเพ่ือการพัฒนานภา
นุภาพกองทัพอากาศไทยในอนาคต 
 
สรุปผลวิจัย :  
 1. การพัฒนานภานุภาพของกองทัพอากาศไทย  ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศมหาอํานาจทางการทหาร
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในดานโครงสรางการบริหาร อากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ และระบบการ
ฝกศึกษา  ระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรมีปญหา  อาทิเชน  นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ
ยังไมไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เรื่องการศึกษาของกองทัพ
ทําโดยบุคคลที่มีหนาที่และตําแหนงมากกวาผูที่มีความรูความเขาใจเรื่องการศึกษาอยางลึกซึ้ง ทําใหขาดความ
ตอเนื่องเพราะเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย ในขณะที่บุคลากรทางการศึกษาขาดความกาวหนาในการรับราชการ  
โครงสรางการบริหารมีข้ันตอนยุงยากซับซอน  และไมมีการนําเอาผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา
ตําแหนงหนาท่ีที่จะบรรจุภายหลังสําเร็จการศึกษา ในสวนระบบการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
เปาหมายการจัดการศึกษามุงผลิตวิศวกรมากเกินไป หลักสูตรการศึกษาไมสัมพันธกับลักษณะการทํางาน
โดยเฉพาะการเปนนักบิน นักเรียนใหความสําคัญกับการเปนนักบินมากกวาความสนใจการเรียนหรือการนํา
ความรูไปใชในการทาํงาน การเรียนการสอนในแตละวันมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติอยางชัดเจน บรรยากาศ
เปนแบบเดิม ๆ ขาดสิ่งดึงดูดใจ และหองสมุดยังขาดหนังสือที่จําเปน ระบบการฝกศึกษาของโรงเรียนเสนาธิ
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การทหารอากาศและวิทยาลัยการทัพอากาศมีปญหาคลายคลึงกัน เชน เปาหมายการจัดการศึกษายังขาดความ
ชัดเจนระหวางความตองการของกองทัพกับความตองการของกําลังพล การคัดเลือกผูเขารับการศึกษาโดยการ
พิจารณาตามความเหมาะสมมีระบบอุปถัมภ  ขาดความเปนธรรมและใหความสําคัญเฉพาะนักบิน อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษามีจํานวนนอยและไมสามารถทําการสอนไดหลักสูตรการศึกษามีเนื้อหาและรายละเอียด
มาก ซํ้าซอน  การทําเอกสารวิจัยผูเรียนยังไมเขาใจกระบวนการวิจัยที่ดีพอ  การเรียนการสอนในแตละวันนั้นมี
มากเกินไปโดยเฉพาะระดับโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศที่เรียนตั้งแต 08.00 – 17.00 น. ทําใหไมมีเวลาใน
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม ผูเรียนยังเปนแบบผูรับท่ีเนนการทองจํา สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอและลาสมัย  
การประเมินผลถือเปนความลับ ไมโปรงใส ไมทราบผลการประเมินและไมมีการประเมนิโดยการใหออก ผูเรยีน
สําเร็จการศึกษาทุกคน นอกจากนั้นยังพบปญหาในการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตร อาทิเชน การจัดหา
กําลังพลจากโรงเรียนนายเรืออากาศไมสามารถวางแผนใหตรงกับความตองการใชงานท่ีแทจริงไดเพราะมุงเนน
การผลิตนายทหารเพื่อไปเปนนักบินกอน ทําใหเหลาอื่น ๆ ไมสามารถวางแผนการจัดหาได สงผลใหการบรรจุ
และใชกําลังพลไมตรงกับความรูความสามารถ อีกทั้งในการใชกําลังพลยังไมคุมคาเมื่อเทียบกับเอกชน ในการ
โยกยายมีปญหาเรื่องระบบอุปถัมภ ไมสามารถรูอนาคตของตนเอง การแยกประเภทกําลังพลเปนเหลามีความ
ยุงยากและใหความสําคัญเฉพาะเหลานักบิน การพัฒนากําลังพลยังทําไดไมดี งบประมาณมีจํานวนจํากัด  
ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ในการลาไปศึกษาตอมีมากจนทําใหเกิดความรูสึกวาไปเรียนทําไมหาความทุกขใสตัว  
การทํานุบํารุงรักษากําลังพลยังทําไดไมท่ัวถึง เกิดปญหาสมองไหล ขาดขวัญกําลังใจ การเลื่อนยศตําแหนงไม
ตรงกับความตองการของภารกิจ มีระบบอุปถัมภ เงินเดือนหรือคาตอบแทนมีความแตกตางกันมากระหวางกําลัง
พลท่ีเปนนักบินกับไมไดเปนนักบิน อีกท้ังยังขาดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีพอและไมมีระบบการ
ใหพนจากราชการโดยการกําหนดอายุและช้ันยศ 
 2. แนวโนมระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรในอนาคต การจัดการศึกษาตองใหสอดคลอง
กับลักษณะการทํางานและสามารถกาวทันกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีในอนาคต เนนคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในความเปนทหาร ตองใหความสําคัญแกผูที่รับผิดชอบงานดานการศึกษา โดยแบงการบริหารงาน
บุคคลออกเปนฝายบริหารกับฝายวิชาการ การคัดเลือกผูเขารับการศึกษาตองทําอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบ
ได อาจารยตองพัฒนาผลงานทางวิชาการใหเจริญกาวหนา ผูบริหารสถาบันการศึกษาตองเปนมืออาชีพดาน
การศึกษาและการทหาร การเรียนการสอนตองใหผูเรียนมีเวลาเปนอิสระคนควาดวยตนเองมากขึ้น มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน และกําหนดใหผลการศึกษาเปนเกณฑในการพิจารณาเลือกลง
ตําแหนงหนาที่การงานภายหลังสําเร็จการศึกษา สวนแนวโนมในการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตรยังคงให
จัดหากําลังพลจากโรงเรียนนายเรืออากาศเปนหลัก โดยทําการวิเคราะหถึงความตองการอยางแทจริง บรรจุและ
ใชกําลังพลใหตรงกับความรูความสามารถโดยใชผลการศึกษาเปนเกณฑ ในการพัฒนากําลังพลตองสรางระบบ
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วิชาชีพทหาร (PME) ใหเขมแข็ง อีกท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหไดรับการศึกษามากที่สุด เปดโอกาสใหไป
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอกเพิ่มขึ้น การทํานุบํารุงรักษาตองทําใหทั่วถึงทุกเหลา มีการเลื่อนยศตําแหนง
ที่เปนไปตามความรูความสามารถโดยใหสามารถเจริญเติบโตกาวหนาในสายงานจนถึงที่สุด มีระบบการ
ประเมินผลโดยกําหนดตัวช้ีวัดที่เดนชัด ผลการประเมินตองมีผลตอตําแหนงหนาที่และคาตอบแทน การพนจาก
ราชการตองกําหนดแนวทางการรับราชการตั้งแตการบรรจุ และใชระบบการปลดถายกําลังพลตามชั้นยศ อายุ
และจํานวนปที่รับราชการ 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรที่สงเสริมนภานุภาพ  ไดแก  
 1. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานและกาวทันความกาวหนาดานเทคโนโลยีใน
อนาคตโดยปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศใหเนนทางดานการบินและการทหาร รวมทั้งการ
ปรับหลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและวิทยาลัยการทัพอากาศใหสอดคลองกับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป  
 2. ปรับรื้อโครงสรางและระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและยุบ
เลิกบางหนวยงานที่เอกชนสามารถทําไดดีกวา อีกท้ังจัดระบบการบริหารบุคลากรโดยแยกออกเปนฝายบริหาร
กับฝายวิชาการ มีการบริหารงานไดอยางอิสระคลองตัวภายใตแนวนโยบายกองทัพอากาศ  
 3. ปรับการไดมาซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาแบบใหมโดยผูบริหารสถานศึกษาของกองทัพอากาศตอง
เปนมืออาชีพดานการทหารและการบริหารการศึกษามากกวาการกําหนดดวยเหลาทหาร  
 4. ขยายขอบเขตงานบริการวิชาการโดยการเปดรับนักศึกษาพลเรือนและกําลังพลอ่ืน ๆ ของกองทัพ
เขาศึกษา  เพ่ือมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตท่ีมีระเบียบวินัยใหกับประเทศทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  
โดยเฉพาะในสาขาวิชาทางดานการบิน อีกท้ังเปนการใชสถานศึกษาและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   5. สรางกองทัพใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยการสงเสริมใหกําลังพลระดับสัญญาบัตรไดศึกษา
ตอเนื่องในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิตและไดเพิ่มวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและเอก อาจ
จัดเปนเขตทหารยินดีตอนรับในสถาบันการศึกษาที่มีอยูโดยใหเปนแหลงการเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนา
เด็ก เยาวชนหรือประชาชน รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและจัดทําฐานความรูเพ่ือให  
ผูรับการศึกษาไดเขาถึงความรูไดงายและนาสนใจ 
 6. ดํารงความเปนเลิศทางดานการบินโดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีเกี่ยวกับ
ดานการบินโดยโรงเรียนนายเรืออากาศอาจจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาทางดานการบนิ
ที่เนนการทําวิจัย  มีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน 
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 นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตรการบริหารกําลังพลระดับสัญญาบัตรที่ตองดําเนินควบคูไปกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบการฝกศึกษา  ไดแก  
 1. จัดหากําลังพลจากโรงเรียนนายเรืออากาศเปนหลักโดยทําการวิเคราะหความตองการใชกําลังพล
ที่สําเร็จจากโรงเรียนนายเรืออากาศจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดสาขาวิชาและจํานวนที่แนนอนอยางแทจริง โดย
จัดหาผูที่สําเร็จการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการบิน และทางดาน
สังคมศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการทหารหรือการบริหาร ในสวนการจัดหากําลังพลในสาขาวชิาอ่ืน ๆ ใหรบั
จากบุคคลพลเรือนเทาที่กองทัพอากาศมีความจําเปนตองการใชงาน 
 2. บรรจุและใชกําลังพลใหตรงกับงาน ผูท่ีไปเปนนักบินใหคัดเลือกจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาในทุก
สาขาวิชา  โดยใชผลการศึกษาและคะแนนการประเมินคาเปนเกณฑในการจัดลําดับภายหลังจากผานการตรวจ
รางกาย และตองกระทําอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได สวนผูที่ไมไดเปนนักบินตองบรรจุใหตรงกับความรู
ตามวุฒิหรือสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาการตาง ๆ ใหท่ัวถึง โดยใชผลการศึกษาและการประเมินคา
เปนเกณฑ อีกทั้งควรกําหนดการแยกประเภทกําลังพลหรือเหลาทหารใหม โดยใหตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษา ผูที่เปนนักบินถือเปนความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นใหกําหนดบทบาทและภารกิจของสายวิทยาการ
ในแตละเหลาใหม โดยใหมีหนาที่ในการพัฒนางานวิชาการในสายนั้น ๆ และใหเปนผูพิจารณาในการเลื่อนเลข
หมายความชํานาญการทหารอากาศ (ลชทอ.) นอกจากนั้นควรศึกษาการเลื่อนเลขหมายความชํานาญการทหาร
อากาศ (ลชทอ.) ใหมซ่ึงนาจะมาจากการปฏิบัติงานในสายวิทยาการของตนเอง ไมใชมาจากการศึกษาโรงเรียน
นายทหารชั้นผูบังคับฝูง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศหรือวิทยาลัยการทัพอากาศ 
 3. พัฒนากําลังพลจากระบบการฝกศึกษาของกองทัพอากาศเปนหลักโดยสนับสนุนใหกําลังพล
ไดรับการพัฒนาจากระบบการฝกศึกษาของกองทัพอากาศใหมากที่สุดโดยเทาเทียมกันและไมจํากัดเหลา เพิ่ม
คุณภาพผูเขารับการศึกษาโดยการคัดเลือกกําลังพลตองทําอยางเปดเผย โปรงใสและตรวจสอบได  การพัฒนา
กําลังพลทุกระดับตองมุงเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกความเปนทหารอาชีพ  ตลอดจนควรขยาย
แนวทางการพัฒนากําลังพลโดยการสงเสริมใหกําลังพลไดเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น มีการเปดโอกาสใหไป
ศึกษาตอระดับปริญญาโท – เอกในสถาบันการศึกษาของพลเรือนโดยทุนสวนตัว หรือเปดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังพลเอง 
 4. ทํานุบํารุงรักษากําลังพลใหทั่วถึงโดยการเลื่อนยศเลื่อนตําแหนงตองเปนไปตามความรู
ความสามารถในสายงานหรือสายวิทยาการของตนเองจนถึงระดับสูงสุด และตองไมแตกตางกันมากในแตละ
เหลาการไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนตองใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง
มีเกียรติศักดิ์ศรี ตลอดจนปรับระบบการประเมินผลโดยการกําหนดเกณฑและตัวช้ีวดัท่ีเดนชัด 
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 5. ปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงาน โดยทําอยางจริงจัง มีการคัดออกซึ่งตอง
กําหนดเกณฑการประเมินและตัวช้ีวัดที่เดนชัด ใหใชหลายวิธี เชน การสอบ พฤติกรรม ผลงาน  และทําหลาย ๆ 
ครั้งโดยมีผูประเมินหลายคน ผลการศึกษาและการปฏิบัติงานตองมีผลตอการพิจารณาลงตําแหนงและ
คาตอบแทน  อีกท้ังมีการนําผลการประเมินในหลักสูตรระดับตนมาพิจารณาประกอบในการคัดเลือกเขารับ
การศึกษาในหลักสูตรระดับสูงขึ้น และนําผลการประเมินสงใหหนวยที่บรรจุเพื่อลงประวัติการรับราชการ ใน
ขณะเดียวกันการประเมินผลตองทําอยางเปดเผย โปรงใสและตรวจสอบได 
 6. ปรับระบบการพนจากราชการโดยกําหนดแนวทางการรับราชการอยางมีข้ันตอนตั้งแตกอนการ
บรรจุใหชัดเจนและเขาใจถูกตองตรงกัน ใชระบบการปลดถายกําลังพลตามชั้นยศ อายุและจํานวนปที่รับราชการ  
กําลังพลที่เสื่อมสภาพหากทําการฟนฟูแลวไมดีข้ึนตองใหพนจากราชการ 
 7. จัดทําระบบขาราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมโดยศึกษาและกําหนดใหชัดเจนวาสวนใด
ควรเปนขาราชการพลเรือนกลาโหมที่ไมตองมีชั้นยศทางทหาร  
 8. ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการบริหาร โดยสงเสริมใหกําลังพลไดศึกษาอยางตอเนื่องใน
ลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต  ไดเพิ่มวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและเอก  และใชวุฒิทาง
การศึกษาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาใหไดรับความเจริญกาวหนาในทางราชการ มีการพิจารณาคัดเลือกและ
สนับสนุนผูที่เคยรับผิดชอบงานดานการศึกษาที่เปนคนดี  คนเกงและมีความรูความสามารถกอนจะไปดํารง
ตําแหนงสําคัญ  รวมท้ังมีการโยกยายหมุนเวียนอาจารยหรือผูท่ีเคยรับผิดชอบงานดานการศึกษา ไปปฏิบัติงาน
ในสายวิทยาการหรือหนวยงานอื่น ๆ ใหเจริญกาวหนาในทางราชการตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสมัครใจ 
 9. ยกเลิกระเบียบกฎเกณฑบางเรื่องโดยศึกษาระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารกําลังพล 
และทําการยกเลิกระเบียบกฎเกณฑท่ีไมเอ้ือใหการบริหารกําลังพลเกิดประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ :                    
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. กําหนดแนวทางหรือวิสัยทัศนในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคตใหชัดเจน เพื่อการเตรียมหรือ
สรางกําลังพลใหตรงกับการพัฒนากองทัพอากาศ   
 2. การจัดการศึกษาของกองทัพอากาศตองใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและสามารถกาวทัน
กับความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคต 

3. สรางกองทัพใหเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยสงเสริมใหกําลังพลไดศึกษาตอเนื่องในลักษณะการ
เรียนรูตลอดชีวิต ไดเพิ่มวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและเอก  อีกทั้งจัดบรรยากาศใน
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สถาบันการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือประชาชน  ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรวบรวมและจัดทําฐานความรูใหเขาถึงความรูไดงายและนาสนใจ 

4. ขยายขอบเขตงานบริการวิชาการโดยโรงเรียนนายเรืออากาศ ปรับบทบาท ภารกิจ วัตถุประสงคและ
เปาหมายการจัดการศึกษาใหมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการบินใหกับประเทศทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยการเปดรับนักศึกษาพลเรือน นักศึกษาตางชาติจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต รวมทั้งกําลังพลอ่ืน ๆ ของกองทัพอากาศ เขาศึกษาโดยคํานึงคุณภาพเปนสําคัญ เพื่อใชสถานศึกษาและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. สรางความเปนเลิศทางดานการบินโดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับดาน
การบิน  รวมท้ังจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่เนนการทําวิจัยโดยทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศ   

6. ปรับโครงสรางสถาบันการศึกษาและหนวยตาง ๆ ของกองทัพอากาศใหมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น  
โดยลดขั้นตอนท่ีไมจําเปนและยุบเลิกบางหนวยงานท่ีเอกชนสามารถทําไดดีกวา ตลอดจนปรับระบบการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการวิจัย 

7. ปรับการไดมาซึ่งผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาของกองทัพอากาศตองเปนมืออาชีพดาน
การทหารและการบริหารการศึกษามากกวาที่จะการกําหนดดวยเหลาทหาร 

8. ปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ โดยใหเปนไปตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

9. ใชการประเมินผลการศึกษาในการพิจารณาคัดเลือกศิษยการบินสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศ  และ
ใชการประเมินผลการศึกษาและการปฏิบัติงานสําหรับการพิจารณาลงตําแหนงและคาตอบแทน โดยกระทาํอยาง
เปดเผย  โปรงใสและตรวจสอบได 

10. การจัดหากําลังพลระดับสัญญาบัตรใหจัดหาจากโรงเรียนนายเรืออากาศเปนหลัก โดยทําการ
วิเคราะหความตองการใชกําลังพลเพื่อกําหนดสาขาวิชาและจํานวนที่แนนอนจากผูเชี่ยวชาญ 

11. การบรรจุและใชกําลังพลตองใหตรงกับความรู วุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา โดย
คัดเลือกนักบินจากผูที่สําเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาและบรรจุผูที่ไมไดเปนนักบินตามสายวิทยาการตาง ๆ  
โดยใชผลการศึกษาและการประเมินคาเปนเกณฑในการจัดลําดับท่ีซึ่งตองกระทําอยางเปดเผย โปรงใสและ
ตรวจสอบได 

12. การพัฒนากําลังพลตองสนับสนุนใหกําลังพลไดรับการพัฒนาจากระบบการฝกศึกษาของ
กองทัพอากาศใหมากท่ีสุดอยางเทาเทียมกันและไมจํากัดเหลา โดยการเพิ่มคุณภาพผูเขารับการศึกษา ในการ
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คัดเลือก ผูเขารับการศึกษาตองทําอยางโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และตองพัฒนาใหกําลังพลมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกความเปนทหารอาชีพ 

13. การทํานุบํารุงรักษากําลังพลตองทําใหท่ัวถึง ในการเลื่อนยศเลื่อนตําแหนงตองเปนไปตามความรู 
ความสามารถในสายงานหรือสายวิทยาการของตนเองจนถึงระดบัสูงสุดและตองไมแตกตางกันมากในแตละเหลา 

14. ปรับระบบการพนจากราชการโดยกําหนดแนวทางการรับราชการอยางมีข้ันตอนตั้งแตกอนการบรรจุ
อยางชัดเจนและเขาใจถูกตองตรงกัน พรอมทั้งทําระบบการปลดถายกําลังพลตามชั้นยศ  อายุและจํานวนปที่ รับ
ราชการ ในสวนของกําลังพลที่เสื่อมสภาพหากทําการฟนฟูแลวไมดีข้ึนตองพนจากราชการซึ่งจะเปนไปโดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

15. การบริหารกําลังพลโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือดวยการสงเสริมใหกําลังพลไดศึกษาตอเนื่องใน
ลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต ไดเพิ่มวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและเอก และในการพิจารณา
เลื่อนยศเลื่อนตําแหนงตองพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาหรือเคยเปนผูที่รับผิดชอบงานดานการศึกษามากอน 

16. ศึกษาระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารกําลังพล  และทําการยกเลิกระเบียบกฎเกณฑท่ีไม
เอ้ือใหการบริหารกําลังพลเกิดประสิทธิภาพ 

17. จัดทําระบบขาราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมสําหรับกําลังพลที่ไมมีความจําเปนตองมีช้ันยศ
ทางทหาร 
 ขอเสนอแนะหนวยงานปฏิบัติ 
 1. กระทรวงกลาโหมรวมกับกองทัพในการจัดทําระบบขาราชการพลเรือนโดยศึกษาและกําหนดให
ชัดเจนวาสวนใดควรเปนขาราชการพลเรือนกลาโหมที่ไมตองมีช้ันยศทางทหาร 
 2. กองทัพอากาศจัดทํานโยบายการศึกษาหรือนโยบายการพัฒนากําลังพลโดยผูท่ีมีความรูความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาและกระบวนการกําหนดนโยบาย  มิใชกระทําโดยบุคคลที่มีหนาที่หรือตําแหนง
เพียงอยางเดียว 

3. กรมกําลังพลทหารอากาศควรรวมกับสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศจัดทําระบบการประเมนิผล
การศึกษาและการปฏิบัติงานที่มีเกณฑและตัวช้ีวัดเดนชัด  

4. กรมกําลังพลทหารอากาศตองวางแผนการจัดหากําลังพลใหมโดยทําการวิเคราะหถึงความตองการ   
ที่แทจริงของหนวยตาง ๆ   เพ่ือแกปญหาการบรรจุและใชกําลังพลไมตรงกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

5. กรมกําลังพลทหารอากาศ กําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและ
วิทยาลัยการทัพอากาศใหม  และการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการศึกษาตองเปดเผย โปรงใสและตรวจสอบได 

6. กรมกําลังพลทหารอากาศศึกษาระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารกําลังพลที่ไมเอ้ือใหการ
บริหารกําลังพลเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการวิจัย 
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 7. โรงเรียนนายเรืออากาศควรปรับหลักสูตรใหสัมพันธหรือสอดคลองกับลักษณะการทํางานของ
กองทัพอากาศ โดยยังคงมุงเนนหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการบินหรือ
เครื่องบิน มากกวาท่ีจะเปนการศึกษาแบบทั่ว ๆ ไปเหมือนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรทางดานสังคมศาสตร
ที่เกี่ยวกับการทหารหรือบริหารงานทางทหาร  และจัดทําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความพรอม ตลอดจนปรับปรุงระบบการปกครองนักเรียนนายเรืออากาศใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
 8. โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศปรับปรุงหลักสูตรอยางถูกตองตามหลักวิชาการโดยมืออาชีพดาน
การทหารและการศึกษา  จัดทําเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรฝายเสนาธิการกับหลักสูตรฝายอํานวยการ   อีกทั้ง
ปรับหลักสูตรใหทันสมัยโดยการลดวิชาตาง ๆ ที่ไมจําเปนออก และเนนการทําวิจัยโดยนําผลการวิจัยไปสูการ
แกปญหาไดจริง 

9. โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและวิทยาลัยการทัพอากาศ ปรับโครงสราง
และระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ทําการศึกษาวิจัยโดยการวิเคราะหการศึกษาเชิงระบบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เชน  
สถาบันการศึกษาของกําลังพลระดับชั้นประทวน  กําลังพลระดับสัญญาบัตรอ่ืน ๆ ของกองทัพ รวมทั้งทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาของเหลาทัพอ่ืน ๆ เชน กองทัพบก  กองทัพเรือ  ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของกองทัพอ่ืน ๆ ในตางประเทศ 
 3. ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝกศึกษาของสถาบันการศึกษาในกองทัพตามลักษณะการวิจัยของศาสตร
ทางดานเศรษฐศาสตรการศึกษา 
 4. ทําการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเรื่องการบริหารกําลังพลในประเด็นที่เกี่ยวกับการแยกประเภทกําลังพลเปน
เหลาทหาร บทบาทและภารกิจของสายวิทยาการ เลขหมายความชํานาญการทหารอากาศ (ลชทอ.)  การแตงตั้ง
โยกยาย  การกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง และการพนจากราชการ 
 5. ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ขวัญและกําลังใจของกําลังพลระดับสัญญาบัตรระหวางเหลานักบินกับเหลา
อ่ืน ๆ ที่สงผลกระทบตอนภานุภาพกองทัพอากาศไทย 
 6. ในการวิจัยทํานองนี้ผูวิจัยตองตระหนักถึงการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในระดับสูงสุดหรือ   
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะศึกษาอยางแทจริง เพื่อสามารถนําเสนอยุทธศาสตรไดถูกตอง
เหมาะสมกับองคกร 


