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บทคัดยอ
 การศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรสายวชิาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : 
Talent Management มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการ
รับรูและเขาใจ และความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ
ทีม่ตีอโครงการสูมหาวิทยาลัยวจิยั : Talent Management 
เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
และระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยกลุมประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก บุคลากร
สายวิชาการท่ีเขารวมโครงการสูมหาวิทยาลัยวจิยั : Talent 
Management จาก 27 สวนงาน จํานวน 290 คน สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ( ) 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) คา Independent Samples 
t-test คาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการเดิม (บรรจกุอน 
1 กรกฎาคม 2556) (รอยละ 56.84) และเปนเพศหญิง 
(รอยละ 56.32) มอีายุเฉล่ีย 34.44 ป สวนมากดํารงตําแหนง
อาจารย (รอยละ 93.16) และมีอายุงานเฉล่ีย 1.28 ป 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการบรรจุใหมสวนใหญไม
ทราบวามหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการสูมหาวิทยาลัย
วิจัย : Talent Management กอนที่จะมาสมัครงานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละ 64.20) ในขณะท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมสวนใหญทราบวาตนเองมี
คุณสมบัติที่จะสามารถเลือกเขารวมโครงการ Research 
Reward (รอยละ 87.96) แตยังตัดสินใจเขารวมโครงการ 

Talent Management โดยสวนใหญมีความรูความเขาใจ
ในหลักการของโครงการฯ ในระดับมาก ( = 4.33) ผานชอง
ทางการเวียนแจงประกาศฯ ของสวนงาน (รอยละ 72.11) 
ซึง่ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสินใจเขารวมโครงการฯ มากทีส่ดุ 
ไดแก สวนงานใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน เชน อุปกรณ สถานท่ี (รอยละ 26.3) 
รองลงมา ไดแก อัตราคาตอบแทนพิเศษของโครงการฯ มี
ความจูงใจ (รอยละ 24.7) และผูบังคับบัญชาสนับสนุนให
เขารวมโครงการฯ (รอยละ 14.7) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผลการ
ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคลากรกับ
ความคิดเห็นตอโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent 
Management พบวา เพศ อายุ ตําแหนง อายุงาน และ
ประเภทการเขารวมโครงการฯ ทีต่างกัน มคีวามคิดเห็นตอ
โครงการฯ ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีผลการศึกษาความ
สัมพันธระหวางการรับรูและเขาใจโครงการฯ กับความคิด
เหน็ตอโครงการสมูหาวทิยาลยัวจัิย : Talent Management 
พบวา ระดับการรับรูและเขาใจโครงการฯ ที่ตางกัน มีผล
ตอความคิดเห็นตอโครงการฯ ที่แตกตางกัน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา มหาวิทยาลัยควรนํา
ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลยัมหิดลทีม่ตีอโครงการสมูหาวิทยาลยัวิจยัมาใช
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ และระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีความ
เหมาะสมย่ิงขึ้น

1  ขอมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
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Abstract
The study of academic staff, Mahidol 

University opinion to The Research University 
Project : Talent Management purposed to study 
perception and understanding levels, also opinion 
of academic staff to the Talent Management 
Project. The results of this study may use for adjust 
and develop the project including improve admin-
istration system of Mahidol University to be more 
proper. Populations are academic staffs who 
participate in The Research University Project : 
Talent Management from 27 faculties, total 290 
persons. There are different statistics were used 
to analyze in this research such as, percentage, 
mean ( ), standard deviation (SD), independent 
samples t-test, and One-way ANOVA.
 The majority of respondent is a primary 
academic staff; who signing a contract before 
September 1st, 2013. (56.84%), and be a female 
(56.32%), average age 34.44 years old, mostly work 
in a position of faculty (93.16%), and average 
period of employment 1.28 years. In addition to 
academic staff who is a new staff, they did not 
acknowledge to The Research University Project : 
Talent Management that is operated by Mahidol 
University before signing the contract (64.20%). A 
large number of primary academic staff perceives 
themselves a qualification to participate in 
Research Reward Project (87.96%), however, they 
decide to participate in Talent Management 
Project and intensely understand substantial of 
this project ( = 4.33) through faculties announce-
ment (72.11%). The main factor that impact to 
decision making is supported of work facilities; 
such as equipment and place (26.30%), the second 
is a motivate special payment rate (24.70%), and 

support from chief (14.70%). So that, the result of 
relationship between characteristic of staff such 
as, genders, ages, positions, period of employment, 
and type of projects participation were not significant 
to their opinion to the research university project: 
Talent Management. Differences are statistically 
significant at 0.5 from the result of relationship 
between perception and understanding to The 
Research University Project : Talent Management.
 Suggestion from this study would like 
Mahidol University to develop and improve The 
Research University Project : Talent Management 
from the result. Moreover, this study can also be 
information to enhance human resource manage-
ment system.

Keyword : Academic Staff, Research University 
Project : Talent Management

บทนํา
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายดําเนินโครงการสู
มหาวทิยาลัยวจิยั : Talent Management ซึง่เปนโครงการ
ทีส่นบัสนุนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการมุงสกูารเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยตามยุทธศาสตรดานการสรางความเปน
เลิศในการวิจัย (Research Excellence) และสรางความ
เปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excel-
lence) 
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีรวมโครงการ
สูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management จะไดรับเงิน
คาตอบแทนพิเศษอัตราเดือนละ 7,000 บาท ทุนสนับสนุน
การวจิยั การฝกอบรมการเขยีนขอเสนอโครงการวจิยั และ
การสนับสนุนอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยและสวนงาน โดยมี
โอกาสเขารวมโครงการไดทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุ
ใหม หรือเปล่ียนประเภทการจาง หรือเปล่ียนตําแหนงเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย และนักวิจัยระดับ 
1 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เปนตนไป และ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการเดิมตาํแหนงอาจารยและ
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นักวิจัยระดับ 1 ที่มีอายุงานไมเกิน 5 ป และอายุไมเกิน 45 ป 
ซึง่สามารถสมคัรเขารวมโครงการถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.
2556 มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2557 ท้ังนี้เพื่อสง
เสริมและสนับสนุนใหพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกสร างสรรค ผลงานตามตัวช้ีวัดที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและสามารถนําผลงานไปเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นได
 การศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรสายวชิาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : 
Talent Management จะเปนขอมูลในการกําหนด
แนวทางในดําเนินโครงการใหเหมาะสม สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และนําขอมูลที่ไดมาใช
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูและเขาใจในหลัก
การของโครงการฯ ของบุคลากรสายวิชาการท่ีเขารวม
โครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสูมหาวิทยาลัย
วิจัย : Talent Management
 3.  เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาปรับปรุงและ
พฒันาโครงการ และระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.  ทําใหทราบถึงระดับการรับรูและเขาใจใน

หลกัการของโครงการฯ ของบคุลากรสายวชิาการทีเ่ขารวม
โครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management 
 2.  เพื่อนําผลการสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสู
มหาวิทยาลัยวิจยัมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ และระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลของมหาวทิยาลยั
ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น

ขอบเขตการศึกษา
เปนการศึกษาระดับการรับรูและเขาใจ ปจจัยที่

มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ และความคิดเห็น
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสู
มหาวทิยาลยัวจิยั : Talent Management โดยศกึษา จาก
บคุลากรสายวชิาการทีเ่ขารวมโครงการสมูหาวทิยาลยัวจิยั 
: Talent Management จาก 27 สวนงาน จํานวน 290 คน 
(ขอมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2557)

ความคิดเห็นท่ีมีตอ
โครงการสู

มหาวิทยาลัยวิจัย:
Talent Management

ระดับการรับรูและเขาใจโครงการ
สูมหาวิทยาลัยวิจัย : 

Talent Management

คุณลักษณะของบุคลากร
- เพศ
- อายุ
- ตําแหนง
- อายุงาน
- ประเภทการเขารวมโครงการ

สมมุติฐาน
 1.  บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณลักษณะของ
บุคลากรแตกตางกนัมคีวามคดิเหน็ตอโครงการสมูหาวทิยาลัย
วิจัย : Talent Management แตกตางกัน
 2.  บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการรับรูและ
เขาใจโครงการสูมหาวิทยาลยัวิจยั : Talent Management 
แตกตางกนัมคีวามคิดเห็นตอโครงการสูมหาวิทยาลัยวจิยั : 
Talent Management แตกตางกัน

วิธีการศึกษา
 การศึกษาคร้ังนี้ มุ งศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสู
มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management ซึ่งมีวิธีดําเนิน
การ ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี ้ไดแก บคุลากร
สายวิชาการท่ีเขารวมโครงการสูมหาวิทยาลัยวจิยั : Talent 
Management โดยผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
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เฉพาะเจาะจง ซึ่งไดแก บุคลากรสายวิชาการทั้งหมดท่ีเขา
รวมโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management 
จํานวน 290 คน (ขอมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557)
 เคร่ืองมือในการศึกษา
 ใชแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสูมหาวิทยาลัย
วิจัย : Talent Management เปนเครื่องมือในการศึกษา 
ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป (เพศ อายุ ตําแหนง 
อายุงาน ประเภทของการเขารวมโครงการ) สวนที่ 2 การ
รบัรแูละเขาใจโครงการสูมหาวทิยาลยัวิจยั : Talent Man-
agement สวนท่ี 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวม
โครงการ สวนท่ี 4 ความคดิเหน็ตอโครงการสูมหาวิทยาลยั
วิจัย : Talent Management และ สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
 การทดสอบเคร่ืองมือ
 การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
 1.  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดย
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา 
และโครงสรางของแบบสอบถาม หลงัจากน้ันนาํมาปรับปรงุ
ขอคาํถามใหมคีวามเหมาะสมมากย่ิงขึน้ เพือ่ใหไดคาํถามท่ี
ตรงตามวัตถุประสงค
 2.  การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
สงแบบสอบถาม Online ทาง e-mail (ขอมูล e-mail จาก
การสมัครเขารวมโครงการฯ) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
คอื บคุลากรท่ีเขารวมโครงการสูมหาวิทยาลัยวจิยั : Talent 
Management จํานวน 30 ราย และนําขอมูลมาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์
อลัฟา (Coefficient Alpha) พบวาในสวนท่ี 2 มคีา Alpha 
= 0.80 และสวนที่ 4 มีคา Alpha = 0.84
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก
แบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง โดยการเตรียมกลองสําหรับ
เก็บแบบสอบถามไวบริเวณทางออกในวันปฐมนิเทศโครงการ
สูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management และรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม online ทาง e-mail สําหรับกลุม

บุคลากรที่เขารวมโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent 
Management ที่ไมไดเขารวมปฐมนิเทศ 
 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
 1.  ขอมลูเชงิคณุภาพ ใชวธิกีารวเิคราะหเนือ้หา
 2.  ขอมลูเชงิปรมิาณ นาํมาวเิคราะหคารอยละ 
คาเฉลีย่ ( ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) คา Independent 
Samples t-test และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)

เกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย
 ระดับความคิดเห็น  คาเฉลี่ย ( )
 เห็นดวยมากที่สุด    4.51 – 5.00 
 เห็นดวยมาก      3.51 – 4.50 
 เห็นดวยปานกลาง    2.51 – 3.50
 เห็นดวยนอย     1.51 – 2.50 
 เห็นดวยนอยที่สุด   1.00 – 1.50

 ระยะเวลาดําเนินการ
 เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม พ.ศ.2557 (เก็บ
ขอมลูหลังจากไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในคน) 

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

 การศึกษาครั้งน้ี มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 
190 ราย หรอืคิดเปนรอยละ 63.76 ของผเูขารวมโครงการ
สูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management ทั้งหมด โดย
จําแนกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการบรรจุใหม 
(บรรจุตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556) จํานวน 81 ราย หรือคิด
เปนรอยละ 42.63 และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เดมิ (บรรจกุอน 1 กรกฎาคม 2556) จาํนวน 108 ราย หรอื
คิดเปนรอยละ 56.84 ทั้งนี้ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
และมีอายุเฉลี่ย 34.44 ป สวนใหญดํารงตําแหนงอาจารย 
(รอยละ 93.16) และมีอายุงานเฉล่ีย 1.28 ป 
 ทั้งนี้ ผลการสํารวจการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ Talent Management พบวา พนกังานมหาวทิยาลยั
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สายวิชาการบรรจุใหมสวนใหญไมทราบวามหาวิทยาลัยมี
การดําเนินโครงการดังกลาวกอนที่จะมาสมัครงานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละ 64.20) ในขณะท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมสวนใหญทราบวาตนเองมี
คุณสมบัติที่จะสามารถเลือกเขารวมโครงการ Research 
Reward (รอยละ 87.96) แตยังตัดสินใจเขารวมโครงการ 
Talent Management 

สวนที่ 2 การรับรูและเขาใจโครงการ Talent 
Management
 ผลการศกึษาชองทางในการรบัทราบขอมูลโครงการ
Talent Management พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ
สามารถรับทราบขอมูลผานการเวียนแจงประกาศฯ ของ
สวนงาน คิดเปนรอยละ 72.11 รองลงมา ไดแก การบอก
กลาวโดย HR ของสวนงาน รอยละ 42.11 และเพือ่น/บคุคล
ที่รูจักแนะนํา รอยละ 32.11 ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาแยกตาม
กลุมผูเขารวมโครงการฯ พบวา มีความสอดคลองกัน 

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวม
โครงการ Talent Management
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจ
เขารวมโครงการ Talent Management 5 อันดับแรก 
ไดแก สวนงานใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน เชน อุปกรณ สถานท่ี (รอยละ 26.3) อัตรา
คาตอบแทนพิเศษของโครงการ Talent Management 
มีความจูงใจ (รอยละ 24.7) ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหเขา
รวมโครงการ (รอยละ 14.7) มีความม่ันใจในศักยภาพของ
ตนเองวาสามารถทําไดสาํเรจ็ตามท่ีโครงการกําหนด (รอยละ
11.1) และเปนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ (รอยละ 
6.3) ตามลําดับ 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอโครงการ Talent 
Management

การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอโครงการ Talent 
Management พบวา ผเูขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความ
คดิเหน็ตอโครงการฯ อยใูนระดบัมาก ( = 3.51) โดยมีความ
เหน็วาเปนโครงการท่ีกระตุนใหเกดิการสรางผลงานวิจยัเพือ่

ใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยวจิยัได 
( = 4.13) และเปนโครงการท่ีจะชวยใหผูเขารวมโครงการ
มีความกาวหนาในสายอาชีพไดอยางรวดเร็ว ( = 4.11) 
ตลอดจนสงเสริมบรรยากาศ/ความเปนเลิศทางวิชาการ
( = 3.76) ในระดับมาก แตมองวาเปนโครงการที่จูงใจให
สมัครเขาทํางานในมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับปานกลาง 
( = 2.84) 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของบุคลากรกับความคิดเห็นตอโครงการสูมหาวิทยาลัย
วิจัย : Talent Management พบวา เพศ อายุ ตําแหนง 
อายุงาน และประเภทการเขารวมโครงการฯ ที่ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอโครงการฯ ไมแตกตางกัน ในขณะที่การ
ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูและเขาใจโครงการสู
มหาวิทยาลัยวิจยั : Talent Management กับความคิดเห็น
ตอโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management
พบวา มีความสัมพันธกัน (r=0.44**) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ทั้งน้ี เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางประเภทการเขารวมโครงการฯ และการรับรูและ
เขาใจโครงการฯ กบัความคิดเห็นทีมี่ตอโครงการสูมหาวิทยาลัย
วิจัย : Talent Management โดยพิจารณาจากคาสถิติ 
Two-way ANOVA พบเพียงการรับรูที่แตกตางกันเทานั้น
ทีมี่ความคิดเห็นตอโครงการฯ แตกตางกัน (F=25.610***) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีตอโครงการสูมหาวิทยาลัย
วิจัย : Talent Management สามารถสรุปไดดังนี้
 ผลการศึกษาระดับการรับรแูละเขาใจในหลักการ
ของโครงการ Talent Management พบวา ผูเขารวม
โครงการฯ สวนใหญมีความรูความเขาใจในหลักการของ
โครงการฯ ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแยกตามกลุม 
พบวา พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการบรรจใุหม มรีะดบั
การรบัรแูละเขาใจในหลกัการของโครงการมากกวาพนกังาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
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พนักงานสายวิชาการบรรจุใหมจะตองเขารวมโครงการฯ 
โดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการเดิมที่สามารถตัดสินใจเขารวมโครงการฯ หรือไม
ก็ได จึงมีความจําเปนตองศึกษาขอมูลของโครงการโดย
ละเอียดกอนเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ในสวนของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน
ใจเขารวมโครงการ Talent Management พบวา ปจจัย
ที่มีความสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก 1) สวนงานใหการ
สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน 
อุปกรณ สถานที่ 2) อัตราคาตอบแทนพิเศษของโครงการ 
Talent Management มีความจูงใจ 3) ผูบังคับบัญชา
สนับสนุนใหเขารวมโครงการ 4) มีความมั่นใจในศักยภาพ
ของตนเองวาสามารถทําไดสําเร็จตามที่โครงการกําหนด 
และ 5) เปนการสรางความกาวหนาในสายอาชพี ตามลาํดบั 
แตเมื่อพิจารณาแยกตามกลุม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการ Talent Management น้ัน 
มีความแตกตางกัน โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทีบ่รรจใุหม มองวาเปนการสรางความกาวหนาในสายอาชพี
เป นป จจัยที่ สํ า คัญอันดับแรก  ในขณะท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม มองวาอัตราคาตอบแทน
พิเศษของโครงการ Talent Management มีความจูงใจ 
เปนปจจัยทีส่าํคัญอนัดบัแรก ท้ังนี ้อาจเปนไปไดวาบคุลากร
สายวิชาการที่บรรจุใหมนั้น ตองการโอกาสเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน อันเปนจุดเริ่มตนของการ
สรางความกาวหนาในสายอาชีพ ในขณะท่ีบุคลากรสาย
วิชาการเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาระยะหนึ่งแลว แตยังไดรับ
อัตราคาตอบแทนต่ํากวาบุคลากรกลุมใหม จึงเห็นวาการ
เขารวมโครงการฯ จะเปนโอกาสใหไดรบัอตัราคาตอบแทน
ที่เหมาะสมและใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนําภายใน
ประเทศได
 สดุทายผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมตีอโครงการ 
Talent Management พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ
มีความพึงพอใจกับโครงการฯ ในภาพรวมระดับปานกลาง 
โดยมีความเห็นว าเปนโครงการที่กระตุ นให เกิดการ
สรางผลงานวิจัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยได ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความ
เปนเลิศในการวิจยั) และเปนโครงการท่ีจะชวยใหผเูขารวม
โครงการมคีวามกาวหนาในสายอาชีพไดอยางรวดเรว็ ตลอด
จนสงเสริมบรรยากาศ/ความเปนเลศิทางวชิาการในระดบัมาก 
แตมองวาเปนโครงการที่จูงใจใหสมัครเขาทํางานใน
มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับปานกลาง ซึง่มีความสอดคลอง
กนัทัง้ในกลมุพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการทีบ่รรจใุหม 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม ทั้งนี้ อาจเน่ือง
มาจากเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กําหนดใหผู เขารวม
โครงการจะตองสรางสรรคผลงานวิจัยเพ่ือกาวสูตําแหนง
ทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีระยะเวลาใน
การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจากอาจารยเปนผูชวย
ศาสตราจารยภายในระยะเวลา 4 ป ซึง่ถอืเปนการสนบัสนนุ
ความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากรดวย
 ทั้ งนี้ ผลการศึกษาความสัมพันธ ระหว าง
คุณลักษณะของบุคลากรกับความคิดเห็นตอโครงการสู
มหาวทิยาลยัวจิยั : Talent Management พบวา เพศ อายุ 
ตําแหนง อายุงาน และประเภทการเขารวมโครงการฯ 
ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการฯ ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ 
อาจเน่ืองมากจากบุลากรทีต่อบแบบสอบถามเปนบุคลากร
ที่มีชวงอายุ อายุงาน และตําแหนงไมแตกตางกันมากนัก 
ดวยเงื่อนไขของการเขารวมโครงการฯ ที่กําหนดใหผูเขา
รวมโครงการฯ ตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ที่บรรจุใหม ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 หรือพนักงาน
มหาวทิยาลยัสายวชิาการเดิม ทีป่ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั
ไมเกิน 5 ป และอายุไมเกิน 45 ป ในวันที่สมัครเขารวม
โครงการ ในขณะที่ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูและเขาใจโครงการฯ กับความคิดเห็นตอโครงการ
สูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management พบวา ระดับ
การรบัรแูละเขาใจโครงการฯ ทีต่างกนั มผีลตอความคดิเหน็
ตอโครงการฯ ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
 1.  มหาวิทยาลัยควรติดตามผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง
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 2. ควรมกีารประชาสมัพนัธโครงการเชงิรกุเพือ่
ใหสามารถดึงดูดบุคลากรสายวิชาการเขามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
 3.  หนวยงานที่เก่ียวของควรนําผลการศึกษาที่
ไดมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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