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Abstracts 

 

The purposes of this study were to explore success factors of human resources development in Humanities 

and Social Sciences programs and to study guidelines of how to increase human resources performance in 

humanities and social sciences programs. The qualitative study collect data from semi structured 

interviews with purposive sampling includes 1) scholarship recipients who are either current scholarship 

recipients or former scholarship recipients who currently are employed 12 persons 2) management and 

representatives of universities where scholarship recipients have worked 11 persons 3) Office of the 

Civil Service Commission officers who oversee the scholarship recipients 4 persons. The participants 

from qualitative design consist of 27 participants from 12 universities. The result found success factors 

to develop talent management in humanities and social sciences was performance of human resource 

development included context was to establish subcommittees to manage the program effectively, input 

was to recruit suitable candidates for the program, process was to select candidates fairly and properly, 

outcome was the scholarship recipients have ability to work, outcome and impact were the scholarship 

recipients have opportunity to work in their fields of study. The former scholarship recipients who 

currently are employed in higher education institutions shown positive work behavioral that benefit to 
higher education institutions and Thailand. The development of management guideline is effective from 
planning, recruiting and selection, institutionalizing and coaching, developing and experience 

accumulation, motivation, monitoring and evaluation. This research is beneficial for work behavior, 

especially for managing performance of human resources development more efficiently. 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย  
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากผู้ ให้ข้อมูลที่ถูกคัดเลือกแบบเจาะจง คือ 1) นักเรียนทุนที่ก าลังศึกษาและ
ส าเร็จการศึกษาจ านวน 12 คน 2) ผู้บริหารหรือผู้แทนของสถาบันต้นสังกัดของนักเรียนทุน จ านวน 11 คน และ 3) ผู้ดูแล
รับผิดชอบในโครงการติดตามและดูแลนักเรียนทุนในต่างประเทศรวม 4 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บริบทของโครงการฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยน าเข้า คือ ผู้ขอรับทุนฯ มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ปัจจัยกระบวนการ 
คือ กระบวนการสรรหาผู้รับทุนฯ มีความเป็นธรรมและเหมาะสม ผลผลิต-ผลสัมฤทธิ์ คือ นักเรียนทุนมีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อต าแหน่งงานที่ชดใช้ทุน และผลลัพธ์-ผลกระทบ คือ นักเรียนทุนมีโอกาสได้ท างานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ศึกษา
มา และ 2) แนวทางในการบริหารการพัฒนาก าลังคนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือก 
การถ่ายทอดของสถาบันและการสอนงาน การพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์การเสริมแรงจูงใจ และการติดตามและ
ประเมินผล น าไปสู่การสร้างก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป ผลของงานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อพฤติกรรม  
การท างานโดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
ค ำส ำคัญ: การบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมการท างาน  

ระดับอุดมศึกษา 
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บทน ำ 
ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือยุค 4.0 ประเทศไทยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน

ของการใช้องค์ความรู้  (Knowledge) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม” และจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นอย่างมากและละเลยความส าคัญของกลุ่มวิชามนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลให้สังคมมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็สร้างปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องการองค์ความรู้และทักษะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาบูรณาการ  
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ท าให้คนในสังคมมีการตอบสนองต่อสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งท าให้คนใน
สังคมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้  

การพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษานับว่ามีบทบาท 
ที่ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือผลิตให้มีปริมาณ 
ที่เพียงพอและสอดคล้องกับการต้องการของประเทศ และต้องให้การสนับสนุนเท่าเทียมด้านวิทยาศาสตร์ เช่น 
การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้จนเกิดความรู้และทักษะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง
จริงจังจากสถาบันที่มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งในแง่การพัฒนานักวิชาการและนักวิจัย เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ใน
การขับเคลื่อนประเทศชาติ และมีบทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยผ่านกลไกหลัก 3 ประการ 
1) เพ่ิมแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะเพ่ิมปริมาณผลผลิตด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมส่งออก
เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 2) เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพ่ือผลผลิตได้ผลดี และ 3) เพ่ิมความเข้าใจและทักษะการเรียนรู้ท าให้ข้อมูลข่าวสารตลอดจน เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่คิดค้นข้ึนสามารถแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้น   

จากรายงานผลผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ ปี 2552 -2557 พบว่า ผลผลิต
จาก สกอ. เป็นไปตามตามเป้าหมายในสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ทดแทนในสาขา  
ที่มีความขาดแคลนและที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี
จ านวนนักเรียนทุนรวมทั้งสิ้น 605 คน แบ่งเป็นทุนที่ศึกษาต่างประเทศ 444 คน และในประเทศ 161 คน จ าแนก
เป็น 4 สาขาหลักคือ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ 
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เช่น ภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายภายในปี 2564 ก าหนดให้ทุนการศึกษารวมจ านวน 1,160 คน 
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น และกระจายท างานในส่วนต่างๆ ของประเทศ ความพร้อมของ
สถาบันและบุคลากรในด้านการสอนและวิจัย การมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีส่วนช่วยสร้างเจตคติที่ดีในวิชาชีพ 
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รวมทั้งได้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ น ามาสู่การติดตามการด าเนินการพัฒนาก าลังด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

นอกจากนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี ท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานที่ดีข้ึน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ และทฤษฎี
จิตวิทยา เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการก าหนดหลักการจัดระเบียบ ในการพัฒนาบุคคล พัฒนาอาชีพ การบริหารผล
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กรอย่างบูรณาการ น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลขอ งก าลังคนในองค์กร 
(Thongjuea & Thummake, 2017) 
จากเหตุผลข้างต้น ท าให้คณะวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามแนวคิดการประเมินตามโมเดลซิปป์ (CIPP model) ของ Stufflebleam and Shinkfield (2007) 
และโมเดลเหตุผล (Logic model) ของ Pankratz (2008) รวมกับแนวคิดการพัฒนาก าลังคนภาครัฐด้านมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาก าลังคนฯ น าไปสู่
การสร้างก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
รากฐานที่มั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

 
กำรทบทวนเอกสำรและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) หมายถึง กระบวนการวางแผน

อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกิดจาก  
การจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ก าหนดเฉพาะเจาะจง อันที่จะน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างานและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การศึกษา คือ 
กิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความช านาญ ท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน นอกเหนือจากงานที่ก าลังท าอยู่ใน
ปัจจุบัน 2) การฝึกอบรม คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และความช านาญ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ 3) การพัฒนา คือ การท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือ
ความส าเร็จในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทั้งการเรียนรู้ทางตรงและทางอ้อม (Nadler & Wiggers, 1986)  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี พ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีเศรษศาสตร์ 
(Economic Theory) และทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎีระบบที่มุ่งเน้น 
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ที่กระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ในการบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ ลั กษณะพ้ืนฐานโดยทั่วไป 
ของทฤษฎีระบบ ได้แก่ 1) ระบบจะถูกออกแบบขึ้น เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2) องค์ประกอบ
ย่อยของระบบนั้นจะต้องถูกก าหนดขึ้นตามมา 3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในบุคคลที่อยู่ในระบบ 4) องค์ประกอบ
พ้ืนฐานถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ และ 5) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรมีความส าคัญมาก
ไปกว่าเป้าหมายของระบบย่อย ๆ   

ดังนั้น การพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นับว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค (Swanson & Holton, 2008) ทั้งในระดับมหภาคหรือระดับประเทศนั้น โดยการให้
การศึกษา การฝึกอบรม การดูแลเรื่องสุขภาพ โภชนาการ นโยบายประชากรและการจ้างงาน ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งท าให้อุปทานก าลังคนของประเทศเท่ากับอุปสงค์ก าลังคนของประเทศ และส่วนระดับจุลภาคหรือระดับองค์กร/
สถาบันนั้น ภายหลังผู้รับทุนส าเร็จการศึกษา และเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษาต้นสังกัดนั้น ทางต้นสังกัดได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งการพัฒนาอาชีพ การให้การศึกษา การฝึกอบรมและระบบจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาทั้งระดับบุคคล (Individual) งาน (Task) และองค์กร (Organization) ถือเป็นการน าทรัพยากรมนุษย์ไปใช้
ประโยชน์ด้วยเช่นกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กรถือเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และการพัฒนาองค์กร (Swanson & 
Holton, 2008)   

โครงการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษามีความหลากหลาย ดังเช่น งานวิจัยเพื่อการประเมินโครงการทุนเรียน

ดีของภาครัฐ (Government scholarship programs) ในประเทศต่าง ๆ ตามที่ Nĕmečková and Krylova 
(2014) ประเมิน Scholarship Program ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ที่ให้ทุนสนับสนุน 
แก่ International students ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติเช็ค จากประเทศที่ก าลังพัฒนา (Developing 
Countries) ซึ่งมีจ านวนประมาณ 600 คนต่อปี และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5-6 ล้านยูโรต่อปี ผลสรุปที่ได้พบว่า มี 5 
ข้อเสีย (Weaknesses) ของกระบวนการให้ทุน Scholarship Provision ได้แก่ 1) รูปแบบโปรแกรมโดยแบ่งแยก 
(Fragmentation) เป็นโปรแกรมใน 3 ระดับ คือ 1.1) ระดับวิชาการ (Academic) 1.2) ระดับภูมิภาคหรือ 
อาณาเขต (Territorial) และ 1.3) ระดับสถาบันฯ/หน่วยงาน (Institutional) 2) การประกันคุณภาพขั้นต่ า 
ของโปรแกรม (Low Quality Assurance) และ 3) การประเมินผลกระทบที่ไม่แน่นอนของโปรแกรม (Uncertain 
Impact) Perna, Orosz, & Jumakulov, (2015) ส ารวจการใช้ประโยชน์จากการลงทุนในมนุษย์ (Human 
Capital Benefits) ของโปรแกรมทุนต่างประเทศ ( International Scholarship Program) ต่อการพัฒนา 
ของประเทศคาซัคสถาน โปรแกรมทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนมีเงื่อนไข
ต้องกลับมาท างานในประเทศตนเองอย่างน้อย 5 ปี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview Method) ผลวิจัยแสดงถึง
ประโยชน์ของโปรแกรมในการพัฒนาทุนมนุษย์ ประโยชน์ต่อผู้รับทุนและผู้ว่าจ้าง (Employers) โดยรวมผู้รับทุน
และผู้มีส่วนใช้ผู้รับทุนเชื่อว่า ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมให้ผู้รับทุนเป็นผู้น าของประเทศ รวมไปถึงพัฒนา
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ทักษะด้านการสื่อสาร การเสนอภาพตนเอง และสร้างเครือข่าย การศึกษาต่อต่างประเทศมีแนวโน้มท าให้ผู้รับทุน 
มีความคิดวิจารณญาณ ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีขึ้น ในด้านเงื่อนไขการกลับมาท างาน ผู้รับทุนส่วนใหญ่
กลับมาท างานตามสัญญา แต่ในมุมกลับกัน ผู้รับทุนไม่สามารถท างาน ( internship) ในต่างประเทศต่อจาก
การศึกษาได้เพราะเงื่อนไขสัญญาที่ต้องกลับมาท างานทันที ท าให้ผู้รับทุนปิดโอกาสพัฒนาตัวเองและอาชีพอย่าง
เต็มที่  

แนวคิดทฤษฎีกำรประเมินผลโครงกำร 
กำรประเมินตำมรูปแบบโลจิค (Logic model) 
รูปแบบเหตุผล (Logic Model) มีรากฐานมาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย

น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือ
บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในทรัพยากรทางการบริหาร ( Investment) การด าเนินกิจกรรม 
(Activities) และผลที่ได้รับ (Results) ซึ่งเป็นวิธีการ (Approach) ที่น ามาใช้ในการบูรณาการระหว่างการวางแผน 
(Planning) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ( Implementing) การประเมินผล (Evaluating) และการรายงานผล 
(Reporting) ซึ่งรูปแบบเหตุผลนี้ มีความสลับซับซ้อนต่างกันตั้งแต่ระดับง่ายที่สุด (Simplest Form) ระดับง่ายแต่
มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น (Extended Simple Logic Model) และระดับที่เต็มรูปแบบ (Fully Detailed) (Taylor-
Powel, & Henert, 2008) 

กำรประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model)  
Stufflebleam and Shinkfield (2007) ได้เสนอวิธีการประเมินที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการการศึกษา 

ที่เรียกว่า รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินประเภท Systematic 
Decision-Oriented Evaluation (SD Models) เน้นการใช้วิธีเชิงระบบเพ่ือการสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร ระบบการประเมินแบบ CIPP เกิดขึ้น ประมาณปลาย ปี ค.ศ. 
1960 ซึ่งถูกน ามาใช้ในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง รูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นตัวย่อ
ของการประเมินระบบ ตามตัวอักษร 4 ตัว ได้แก่ บริบท (Context: C) ข้อมูลป้อนเข้า (Input: I) กระบวนการ 
(Process: P) และ ผลผลิต (Product: P)  ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับระบบได้ดังนี้  

1. การก าหนดเป้าหมาย เป็นตัวตั้งค าถามของการประเมินทางบริบท การประเมินทางบริบทก็จะเป็นตัว
จัดหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์และปรับปรุงเป้าหมายที่ก าหนด  

2. การปรับปรุงแผนด าเนินการ เป็นตัวตั้งค าถามของการประเมินข้อมูลป้อนเข้า การประเมินข้อมูลป้อนเข้า
ก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินแผนด าเนินการและทิศทาง เพ่ือแผนด าเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. การปฏิบัติการตามระบบ เป็นตัวตั้งค าถามของการประเมินกระบวนการ การประเมินกระบวนการ 
ก็จะเป็นสิ่งตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติของบุคลากร  

4. ผลลัพธ์/ผลผลิตจากการปฏิบัติ เป็นการแสดงถึงการประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นตัวก าหนดถึงการประเมิน
ผลลัพธ์/ผลผลิต การประเมินทางผลลัพธ์/ผลผลิต ก็จะเป็นเครื่องตัดสินผลลัพธ์ 
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ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการประเมินตามโมเดลซิปป์ (CIPP Model) 
ของ Stufflebleam and Shinkfield (2007) ในการพิจารณาปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงการใน
ระยะต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) และผลกระทบ 
(Impact)   พร้อมกับโมเดลเหตุผล (Logic Model) ของ Pankratz (2008) มาใช้เป็นกรอบการประเมินพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาฯ ทั้งผลลัพธ์ระยะสั้น (Short- term results) ผลลัพธ์ระยะกลาง (Mid- term 
Results) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term Results) ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาก าลังคนภาครัฐด้านมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีกำรวิจัย  

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นการค้นหาความรู้ความจริง

อย่างลึกซึ้งในปรากฏการณ์ที่สนใจ มีบริบทหรือระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Yin, 2003) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพได้มาจากการเสนอชื่อหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 12 มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประกอบด้วย 1) นักเรียนทุนภายใต้โครงการระหว่างศึกษาและระหว่างปฏิบัติงาน 12 คน 2) ผู้บริหารหรือผู้แทน
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการติดตามนักเรียนทุนของสถาบันฝ่ายผลิตหรือสถาบันต้นสังกัด 11 คน และ 3) 
ข้าราชการส านักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบด าเนินงานเรื่องทุนเรียนดีและผู้ดูแลนักเรียน 4 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีการน าข้อค าถามที่สร้างเสร็จไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องครบถ้วน และความเข้าใจได้ง่าย แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ 

1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับข้าราชการในส านักงาน กพ. ที่รับผิดชอบด าเนินงานเรื่องทุนเรียนดีและผู้ดูแล
นักเรียนไทยในต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่
ด้านบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) และผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์
ระยะสั้น (Short-term Results) ผลลัพธ์ระยะกลาง (Mid-term Results) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term 
Results) และส่วนที่ 2 แนวทางในการด าเนินงานในระยะต่อไป เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  

2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารหรือผู้แทนของสถาบันฝ่ายผลิตหรือสถาบันต้นสังกัด และผู้ดูแลรับผิดชอบ
ในโครงการติดตามนักเรียนทุนในสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สถาบันต้นสังกัด สถาบันฝ่ายผลิต และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ต้ังแต่ด้านบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ปัจจัยกระบวนการ (Process) และผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์ระยะสั้น (Short- term Results) ผลลัพธ์ระยะ
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กลาง (Mid-term Results) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term Results) และส่วนที 2 แนวทางพัฒนาการผลิต
ก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนทุนภายใต้โครงการระหว่างศึกษาและระหว่างปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักของโครงการ ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่ออุดมศึกษาและประเทศชาติหรือ ตั้งแต่ปัจจัย
กระบวนการ (Process) ผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์ระยะสั้น (Short-term Results) ผลลัพธ์ระยะกลาง (Mid-
term Results) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term Results) ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบของโครงการฯ ในการพัฒนาบุคลากรในระบบอุดมศึกษา และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และส่วนที่ 3 แนวทางในการด าเนินงานในระยะต่อไป  

ตัวอย่ำงข้อค ำถำม  
1. ความส าเร็จของโครงการพัฒนาก าลังคนภาครัฐฯ ที่เกิดขึ้น มีแนวทางการบริหารโครงการอย่างไร ตั้ งแต่

ด้านบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) และผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์
ระยะสั้น (Short-term Results) ผลลัพธ์ระยะกลาง (Mid-term Results) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term 
Results)   

2. โครงการพัฒนาฯ มีแนวทางในการรับ การดูแล การด ารงรักษา และการส่งเสริมนักเรียนทุนอย่างไร 
เพ่ือให้นักเรียนทุนได้ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดอย่างไร 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีการด าเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ 
1. ระยะเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.1 ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของสถาบันฝ่ายผลิตหรือสถาบันต้นสังกัดของนักเรียนทุน เพ่ือขอ

อนุญาตด าเนินการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.2 ประชุมชี้แจงผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
2. ระยะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนทุนภายใต้โครงการใน 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มระหว่างศึกษาและ 2) กลุ่ม

ระหว่างปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  
   2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารหรือผู้แทนสถาบันฝ่ายผลิตหรือสถาบันต้นสังกัดของนักเรียนทุน  
   2.3 สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ดูแลรับผิดชอบในโครงการติดตามนักเรียนทุนในสังกัดของสถาบันต้นสังกัด 

สถาบันฝ่ายผลิตและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2.4 สัมภาษณ์เชิงลึกกับข้าราชการในส านักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบด าเนินงานเรื่ องทุนเรียนดีและผู้ดูแล

นักเรียนไทยในต่างประเทศ รวมจ านวนไม่ต่ ากว่า 20 คน 
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    2.5 ท าการลดทอนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งจะท าควบคู่ไปกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่ง 

ที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบใช้ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ด้วย
การตรวจสอบข้อมูลโดยเน้นการตรวจสอบข้อมูล ตั้งแต่ด้านบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัย
กระบวนการ (Process) และผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์ระยะสั้น (Short-term Results) ผลลัพธ์ระยะกลาง 
(Mid-term Results) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-term Results) ที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกัน
หรือไม่  ถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมู ลที่ผู้ วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) ด้วยการตรวจสอบจากผู้วิจัยต่างคนกันว่าได้
ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ถ้าผู้วิจัยทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลมี
ความถูกต้อง 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst Triangulation) ด้วยการใช้ผู้วิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บมาจากภาคสนามตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างวิเคราะห์ให้ได้ข้อค้นพบ แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน 
4) การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล (Review Triangulation) ด้วยการให้บุคคลต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คณะ
นักวิจัยท าการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสนามวิจัย 
และ 5) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method Triangulation) ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มา
จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วน ามาพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้สอดคล้องกันหรือไม่  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  และการวิเคราะห์เชิงสรุปแบบ

อุปนัย (Inductive Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Data) 
กำรพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 

 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ น าเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมและไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมทั้งค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรม 
 
ผลกำรวิจัย 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการตามโมเดลซิปป์ (CIPP model) ของ Stufflebleam and Shinkfield (2007) และ
โมเดลเหตุผล (Logic model) ของ Pankratz (2008) รวมกับแนวคิดการพัฒนาก าลังคนภาครัฐด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ภาพประกอบ 1) พบว่า  
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ด้ำนบริบทของโครงกำรฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ดูแลและบริหารโครงการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานผล  
การด าเนินงานในทุกปี ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

“จุดแข็งคือแนวคิดของการท าโครงการนี้ที่จะคัดสรรคนให้มาท างาน มาบรรจุ ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็ก
เอง เพราะตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเปิดรับอาจารย์ที่วุฒิปริญญาเอกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเองไม่ได้มี
วุฒิปริญญาเอกตั้งแต่แรกเนี่ย ก็จะโอกาสยาก ทุนนี้ก็จะ Full fill ในส่วนของการศึกษา” (ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ 
8) 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ คือ การลงทุนในโครงการ ได้แก่ 1) สนับสนุนเงินทุน ให้กับนักเรียนทุนที่สอดคล้องกับ  
ความเป็นจริงตามแรงงานขั้นต่ าของแต่ละประเทศ 2) ประเมินระยะเวลาการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 3) 
จัดจ้างจิตแพทย์/นักจิตวิทยา ให้ค าปรึกษาและแนะน านักเรียนทุน 4) การจัดท าระบบของเอกสารแบบออนไลน์
หรือapplication เพ่ือสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 5) การขยายขอบเขตการจ่ายเงินทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนทุนทั้งความรู้ การสร้างเครือข่าย และการเปิดมุมมองทางการศึกษาเรียนรู้  6) การร่วมมือกัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกับ สกอ. เพ่ือให้นักเรียนทุนทราบถึงขอบเขตภาระงาน ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ท างานเพ่ือชดใช้ทุนและเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

“จุดแข็งเลยก็คือเรื่องการให้ทุนการศึกษาส าหรับด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่....(ท าเสี ยงเบา ๆ).. 
ขอดราม่า คือ ทางสายวิทยาศาสตร์เขาได้ทุนจ านวนมหาศาลทุก ๆ ปี แต่ของสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนี่ยกว่าจะได้ทุนก็มีทุนนี้เนี่ยที่มาทางนี้โดยเฉพาะ อันนี้ก็ถือเป็นจุดแข็ง” (นักเรียนทุน มหาวิทยาลัยที่ 8) 

ด้ำนปัจจัยกระบวนกำร  คือ กระบวนการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน (Planning) คือ มีการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราก าลังในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศไทยไว้อย่างชัดเจน 
2) ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุน (Recruiting & Selecting) คือ หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน 
มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  3) ด้านการถ่ายทอดของสถาบันฯ 
(Institutionalizing) และการสอนงาน (Coaching) คือ นักเรียนทุนได้รับการถ่ายทอดโดยตรงทั้งความรู้ และ
ทักษะจากพ่ีเลี้ยง 4) ด้านการพัฒนาและการสั่งสมประสบการณ์ (Developing & Experience Accumulation 
Framework) คือ มีการทบทวนแผนการพัฒนาตนเองของก าลังคนคุณภาพที่มาจากนักเรียนทุนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพลวัตรของบริบทการท างาน 5) ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation) คือ หน่วยงานมีระบบจูงใจที่ชัดเจน 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือให้นักเรียนทุนได้ใช้พลังสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออุดมศึกษาและ
สังคมไทย และ 6) ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (Monitoring & Evaluating) คือ ก าหนด
แนวทางการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนไว้ชัดเจน  ดังตัวอย่างข้อความ
ที่ว่า 
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“การประเมินผลก็คือ 30: 70 ก็คือ 30 เป็นพฤติกรรมในการท างาน 70% ก็คือผลการท างานที่เป็น Output 
ก็คือที่คณะผมเนี่ย เรียกว่า Outcome Base Evaluation ก็คือดูผลลัพธ์ เราก าหนดน้ าหนัก ก็จะมี 4 ตัวใหญ่ ๆ 
การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงกับการช่วยเหลือกิจกรรม การสอนเนี่ยเราแบ่งตามน้ าหนักว่า
เป็นอาจารย์กลุ่มไหน กลุ่มสอน กลุ่มวิจัย กลุ่มสมดุล ถ้าเลือกกลุ่มสอนก็สอนเยอะหน่อย ถ้าเลือกกลุ่มวิจัย ก็สอน
นอ้ยหน่อยแล้วน้ าหนักวิจัยก็เยอะขึ้น ก็จะผกผันกัน เป็นปี ๆ ไป ปีนี้ เป็น ก. ปีหน้าเปลี่ยนเป็น ข. ได้ ซึ่งตรงนี้เป็น
ระบบใครท าใครได้อ่ะครับ” (ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ 5) 

ด้ำนผลผลิต-ผลสัมฤทธิ์ คือ การมีส่วนร่วม โดยนักเรียนทุน มี Platform เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ในศาสตร์ที่ต่างกัน และสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันในอนาคต สถาบันฝ่ายผลิต
สนับสนุนให้นักเรียนทุนมีส่วนร่วมในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
สถาบันต้นสังกัดมีการประสานงานกับส านักงานผู้ดูแลนักเรียนต่างประเทศ (สนร.) เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และง่าย
กับนักเรียนทุนในการประสานงานและท าเอกสาร และคณะกรรมการบริหารระดับสูง ควรให้ความส าคัญกับ  
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเพ่ือจะได้เข้าใจปัญหาของนักเรียนทุนมากขึ้น ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

“ผ่านการทดสอบของคณะว่าเรามีศักยภาพยังไง น าเสนองานที่เราท าด้านนี้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้
รับทราบ ซึ่งผมก็เป็นคนที่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยมาเองเพราะว่า ตอนนั้นผมอยู่คาบเกี่ยวที่จะท า pure โบราณคดี
กับมนุษยกายภาพ ซึ่งผมก็มองว่าทางที่เกี่ยวข้องที่ผมสนใจเนี่ยมันต้องเข้า Lab ซึ่งมันจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ 
ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการรับทุนตรงนี้ไป” (นักเรียนทุน มหาวิทยาลัยที่ 4) 

ด้ำนผลลัพธ์-ผลกระทบ คือ นักเรียนทุนมีโอกาสได้ท างานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ศึกษามา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขา 
ที่ขาดแคลนโดยมีข้อผูกพันสัญญารับทุนให้ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ ให้มีปริมาณที่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในการพัฒนา  
ของประเทศ ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า 

“ผมว่าสอดคล้องมากเลยนะครับกับตลาดแรงงาน ซึ่งอาจารย์กลุ่มนี้ที่ไปเรียนจะเอาประสบการณ์การเรียน 
ความรู้ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นมาช่วยดูแลเด็กและพัฒนาตนเองในศาสตร์ด้านนี้ครับ” (นักเรียนทุน มหาวิทยาลัย 
ที่ 6) 
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ภำพประกอบ 1 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

การลงทุนในโครงการ  
1. สนับสนุนเงินทุน ให้กับ

นักเรียนทุนที่สอดคล้อง
กับ  ความเป็นจริงตาม
แรงงานขั้นต่่าของแต่ละ
ประเทศ 

2. ประเมินระยะเวลา
การศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร  

3. จัดจ้างจติแพทย์/
นักจิตวิทยา ให้
ค่าปรึกษาและแนะนา่
นักเรียนทุน  

4. การจัดท าระบบของ
เอกสารแบบออนไลน์
หรือapplication เพื่อ
สะดวกรวดเร็วปลอดภัย 

5. การขยายขอบเขตการ
จ่ายเงินทุน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนทุน
ทั้งความรู้ การสร้าง
เครือข่าย และการเปิด
มุมมองทางการศึกษา
เรียนรู ้

6. การร่วมมือกัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
กับ สกอ. เพื่อให้
นักเรียนทุนทราบถึง
ขอบเขตภาระงาน 
ทักษะและความรู้ที่
จ่าเป็นต่อการท่างาน
เพื่อชดใช้ทุนและเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อทุก
ฝ่าย 

กิจกรรม  
1 ด้านการวางแผน (Planning) คือ มีการ
ก่าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ ์พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ที่เกี่ยวขอ้งกับอัตราก่าลังใน
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
ประเทศไทยไว้อย่างชัดเจน   

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
ทุน (Recruiting & Selecting) คือ 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เป็น
ที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

3. ด้านการถา่ยทอดของสถาบันฯ 
(Institutionalizing) และการสอนงาน 
(Coaching) คือ นักเรียนทุนได้รับการ
ถ่ายทอดโดยตรงทั้งความรู้ และทกัษะ 
จากพี่เล้ียง 

4. ด้านการพัฒนาและการสั่งสม
ประสบการณ์ (Developing & 
Experience Accumulation 
Framework) คือ มีการทบทวนแผนการ
พัฒนาตนเองของก่าลังคนคุณภาพที่มา
จากนักเรียนทุนเพือ่ให้สอดคล้องกับพล
วัตรของบริบทการท่างาน 

5. ด้านการเสริมสรา้งแรงจูงใจ 
(Motivation) คือ หน่วยงานมีระบบจงู
ใจที่ชัดเจน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน เพื่อให้นักเรียนทุนได้ใช้พลัง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุดมศึกษาและสังคมไทย 

6. ด้านการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (Monitoring & 
Evaluating) คือ ก่าหนดแนวทางการ
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนทุนไว้ชัดเจน 

 

การมีส่วนร่วม 
1. นักเรียนทุน มี 
Platform เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
ความรู้ในศาสตร์ท่ี
ต่างกัน และสร้าง
เครือข่ายในการ
ท่างานร่วมกันใน
อนาคต 

2. สถาบันฝ่ายผลติ
สนับสนุนให้นักเรียน
ทุนมีส่วนร่วมใน
ชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและสร้าง
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ   

3. สถาบันต้นสังกดั  
 ควรมีการประสานงาน
กับส่านักงานผู้ดูแล
นักเรียนต่างประเทศ 
(สนร.) เพื่อลดความ
ซ่้าซ้อน และง่ายกับ
นักเรียนทุนในการ
ประสานงานและท่า
เอกสาร 

4. คณะกรรมการ
บริหารระดับสงู 
ควรให้ความส่าคัญ
กับการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยเพื่อจะ
ได้เข้าใจปัญหาของ
นักเรียนทุนมากขึ้น  

ระยะสั้น 
1. นักเรียนทุนมีความสามารถ

เพียงพอต่อต่าแหน่งงาน 
2. นักเรียนทุนขยันหมั่นเพยีรใน

การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย 
3. นักเรียนทุนมคีวามรู้ลึกซ้ึงใน

สาขาวิชาที่ศึกษา 
4. นักเรียนทุนสามารถใช้

ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง
คล่องแคล่ว 

5. นักเรียนทุนมคีวามคิด
สร้างสรรค์ปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระยะกลาง 
1. นักเรียนทุนสามารถท่าวิจยัเชิง

บูรณาการร่วมกบัศาสตร์อื่นๆ 
2. นักเรียนทุนมีความคิดเห็นและ

ข้อ เสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงาน 

3. นักเรียนทุนมแีรงบันดาลใจ
ท่างานเต็มก่าลังเพื่อสังคม 

ระยะยาว 
1. นักเรียนทุนสามารถน่า

ความรู้ความสามารถที่มีไป
ใช้ให้เกิดประโยชน ์

2. ต่อบุคคล/สังคม/ประเทศ 
3. นักเรียนทุนช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมไทย 
4. นักเรียนทุนมีตั้งใจตอบแทน

คุณให้กับสังคมและ
ประเทศชาติอย่างเต็มที่ 
 

เงื่อนไข (Assumptions) ปัจจัยภำยนอก (External Factors) 

ผลผลิต (Output) ปัจจัยน าเข้า (Input) ผลลัพธ์-ผลกระทบ  
(Outcome-Impact) 

ปัจจัยกระบวนการ  
(Process) 
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แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีคุณภำพ 
เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาพประกอบ 2) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบ 2  แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
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1. กำรวำงแผน (Planning) 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในขั้นการวางแผน

ประกอบด้วย 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราก าลังในสาขาที่ต้องการ
ไว้ชัดเจน 2) การจัดตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนฯ ไว้อย่างชัดเจน   
3) การวางแผนงานในการพัฒนาให้ก าลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทหรือประเด็นที่ท้าทาย  
และ 4) การจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ 

2. กำรสรรหำและกำรคัดเลือก (Recruiting and Selection) 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในขั้นการสรรหาและการ

คัดเลือก ประกอบด้วย 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุนมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับ
ของทุกภาคส่วน 2) หน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกรวมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียนทุน 3) หน่วยงานประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนทุน ด้วยการเชิญนักเรียนทุนรุ่นพ่ีมาถ่ายทอด
ประสบการณ ์และ 4) เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ได้ร่วมในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนทุนในรุ่นต่อ ๆ ไป  

3. กำรถ่ำยทอดของสถำบัน (Institutionalizing) และกำรสอนงำน (Coaching) 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในการด าเนินโครงการฯ 

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในขั้นการถ่ายทอดของสถาบันและการสอนงาน ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดโดยตรงทั้ง
ความรู้ และทักษะ จากพ่ีเลี้ยงหรือหัวหน้าทีมในงานที่ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  2) การได้รับความร่วมมือ และ
อ านวยความสะดวกจากเพ่ือนร่วมงานในการเสริมสร้างประสบการณ์ 3) การขับเคลื่อนระบบการบริหารนักเรียน
ทุนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน และ 4) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้น
และยาวที่เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ให้กับก าลังคนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. กำรพัฒนำและสั่งสมประสบกำรณ์ (Developing and Experience Accumulation) 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในการด าเนินโครงการฯ 

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในขั้นการพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) การทบทวนแผนพัฒนาตนเอง
ของก าลังคนเพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตรของบริบทการท างานเป็นระยะ 2) ก าหนดประเภทของงานที่นักเรียนทุน 
ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตรงกับความสามารถและเป้าหมาย 3) การสนับสนุนทุนให้เข้าศึกษา/อบรมระยะ
สั้นหรือให้ทุนวิจัยเพ่ิมเติมเป็นระยะ ภายหลังจบการศึกษาหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเครือข่ายทางวิชาการ และ 4) หน่วยงานมีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนทุนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

5. กำรเสริมแรงจูงใจ (Motivation) 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในการด าเนินโครงการฯ 

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในขั้นการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย 1) มีระบบจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
เพ่ือให้นักเรียนทุนได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ 2) ส่งเสริมให้นักเรียนทุนมีความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน
ตามเส้นทางอาชีพและแนวโน้มปฏิบัติได้จริง  3) ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและยอมรับในความสามารถ 



166 |  Success Factors and guidelines of Human Resources Development ISSN 1686-1442 

Warasan Phuettikammasat, Vol. 25 No.2, July 2019. Copyright: Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Thailand . 

 

ของการเป็นนักเรียนทุนทั้งในและต่างประเทศ และ 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
นักเรียนทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

6. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในการด าเนินโครงการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในขั้นการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 1) ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน 2) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนในด้านต่าง ๆ 
มีความชัดเจน 3) หน่วยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ 4) หน่วยงานมีระบบจัดการความรู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาตามโมเดลซิปป์ 
(CIPP Model)  พบว่า ด้ำนบริบทของโครงกำรฯ คือ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ดูแลและบริหารโครงการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานใน
ทุกปี ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ คือ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 
มีความสอดคล้องตามแผนการจัดสรรทุนที่ได้ก าหนดไว้ ด้ำนปัจจัยกระบวนกำร คือ กระบวนการสรรหาผู้รับทุนฯ 
มีความเป็นธรรมและเหมาะสม ท าให้ได้ผู้ที่มีสติปัญญาและความรู้ พ้ืนฐานที่พร้อมจะศึกษาต่ออย่างแท้จริง 
ด้ำนผลผลิต-ผลสัมฤทธิ์ คือ นักเรียนทุนมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อต าแหน่งงานที่ชดใช้ทุน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าโครงการฯ ได้มีการส่งนักเรียนทุนให้ไปศึกษาและอบรมในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าในหลักสูตร  
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนทั้งในและนอกประเทศ และด้ำนผลลัพธ์-
ผลกระทบ คือ นักเรียนทุนมีโอกาสได้ท างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ศึกษามา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของโครงการฯ เพ่ือให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาท่ีขาดแคลนโดยมี
ข้อผูกพันสัญญารับทุนให้ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของประเทศ ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของประเทศ สอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley, Enggland, & Gilley (2002) ที่ว่า ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบในการการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและบูรณาการ ตั้งแต่การพัฒนาบุคคล
ให้มีความรู้ใหม ่ๆ การปรับปรุง และเสริมสร้างความรู้ ความช านาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาอาชีพนั้นมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาว คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
ความช านาญส าหรับงานในอนาคต ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขององค์กร เช่นเดียวกับ 
Yukuntawanitchai (2017) ที่เสนอว่า กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
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ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และมีพันธกิจในการพัฒนาที่ประกอบด้วย การพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กรอย่างบูรณาการ ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลของบุคคล  
ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการฯ ในการพัฒนาบุคลากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของระบบอุดมศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้ 
พบว่า ปัจจัยด้านบริบทโครงการฯ ปัจจัยน าเข้า และปัจจัยกระบวนการมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ
ของโครงการฯ แสดงให้เห็นว่า ในการลงทุนหรือการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงปีงบประมาณ 2552 -
2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนทุนมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่เพ่ิม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา 
ต่อสังคมและประเทศชาติได้จริงตามการรับรู้ของนักเรียนทุน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่แบ่งบทบาทและการพัฒนาอาจารย์ เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการสอน 3) ด้านวิชาชีพ โดย 
การส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเป็นกรรมการหรือสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ แ ละ 
4) ด้านวิจัย โดยต้องพัฒนาตามความต้องการของแต่ละบุคคลและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้อาจารย์มีความลุ่มลึกในวิชาชีพเฉพาะสาขาและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่นเดียวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของ Swanson and Holton (2008) ที่อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่า เป็นกระบวนการ (Process) 
ที่เริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และปัจจัยน าออก และระบบสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental 
System) ได้แก่ บริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม โดยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ส่งผลซึ่งกัน
และกัน เช่นเดียวกับ McLean and McLean (2001) ที่เสนอว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทั้ง
ระยะสั้นและยาวที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยผ่านการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล
และระดับต่าง ๆ  

ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก การถ่ายทอดของสถาบันและ 
การสอนงาน การพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ การเสริมแรงจูงใจ และการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Intarakamhang and Peungposop (2013) ที่ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารราชการ พบว่า แนวทางการปรับปรุงระบบควรปฏิบัติให้ได้ตาม
แผนครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกก าลังคนคุณภาพ การเสริม  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การก ากับ
ติดตามประเมินผลการท างานและการเสริมสร้างแรงจูงใจ เนื่องจากการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพมีพ้ืนฐาน
หลักการและแนวปฏิบัติมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ Tarique and Schuler (2010) ได้เสนอโมเดล
ระบบของการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดึงดูดคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง และ 
การรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง โดยปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ประสิทธิผล  
ของการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพดีข้ึน  
 ข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเปิดโอกาสส าหรับบุคลากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีน้อย 
แหล่งทุนส าหรับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนจ ากัด ท าให้นักเรียนทุนที่ตั้งใจกลับประเทศ ไม่มี
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ช่องทางส าหรับการด าเนินการวิจัยหรือพัฒนาประเทศ ส าหรับการวิจัยในอนาคตควรมีศึกษาการติดตามผลการใช้
ประโยชน์ในการกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์กลุ่ม
นั้นให้ได้ใช้ศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่เพ่ือการอุดมศึกษาและประเทศชาติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบ มีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร 
1. ควรมีการประเมินวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน

โครงการพัฒนาก าลังคนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระยะต่างกัน คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลางและ
ระยะยาว  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยบูรณาการหลายศาสตร์เพ่ือมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มความต้องการของตลาด
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือทบทวนแผนการพัฒนาก าลังคนทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือวางแผนผลิตก าลังคนให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและทิศทาง  
ความได้เปรียบในการเติบโตของประเทศไทย เพ่ือวางแผนระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาประเทศในสาขา
ต่าง ๆ ทั้งนี้ควรมีการวางแผนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและมหาวิทยาลัยที่จะรับนักเรียนทุนไป
ท างาน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ควรสนับสนุนเงินทุนและก าหนดระยะเวลาเรียนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละประเทศและสาขา

ที่เรียน และขยายขอบเขตการจ่ายเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ที่นอกเหนือจากเงินค่าเล่าเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุน ทั้งความรู้ การสร้างเครือข่าย และการเปิดมุมมองทางการศึกษาเรียนรู้และควร
บริหารจัดการเงินทุนอย่างเป็นระบบและตรงเวลา  

2. การสรรหาและการคัดเลือกควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง เป็นระบบ และมีความโปร่งใส 
และหน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนทุน 

3. ควรมีระบบบริหารจัดการ การประสานงาน และระบบเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเข้าถึงได้
ง่าย รวมถึงสนับสนุนหรือหาโอกาสให้นักเรียนทุนในต่างประเทศมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
สร้างเครือข่าย  

4. ควรมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โปร่งใส พร้อมทั้งมีระบบการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 5. ควรมีการจัดท าท าเนียบความเชี่ยวชาญหรือคลังกลุ่มคนก าลังคนคุณภาพที่มาจากนักเรียนทุนเรียนดีเพ่ือ
ติดตามการใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้เพื่อการพัฒนาวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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