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บทคัดยอ
 การวิจัยเร่ืองเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยมหิดลของพนักงานมหาวิทยาลัยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเหตุผล และลําดับความสําคัญของ
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของเหตุผลตามลักษณะสวนบุคคลในการ
ตดัสนิใจเลอืกปฏบัิตงิานท่ีมหาวทิยาลยัมหดิลของพนกังาน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งระหวางเดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 214 คน 

ผลการวิจยัพบวาเหตผุลแรกในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานที่

มหาวทิยาลยัมหดิลคอื ความมัน่คง รองลงมาไดแก ชือ่เสยีง 
สวัสดิการ การตรงกับสาขาที่จบ ใกลบานความกาวหนา 
ความเชื่อมั่น การเปนสถาบันที่เรียน การไดพัฒนาตนเอง 
และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย/สวนงาน ตามลําดับ
 เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะสวนบุคคลพบวา
พนักงานที่อยูในกลุมตําแหนงตางกันใหความสําคัญกับ
เหตุผลทางดานสวัสดิการแตกตางกัน โดยบุคลากรที่อยูใน
กลุมประเภทตําแหนงประเภทสนบัสนนุทัว่ไประดบัปรญิญา
ตรจีะใหความสาํคญัมากกวาผูทีอ่ยูในกลุมตาํแหนงประเภท
สนบัสนนุวชิาการ และสนบัสนนุทัว่ไประดบัตํา่กวาปรญิญา
ตร ีและพนักงานมหาวทิยาลยัท่ีปฏบิตังิานในวทิยาเขตตาง
กนัจะใหความสําคญักบัเหตผุลเก่ียวกับความม่ันคง และการ
มีที่ทํางานใกลบานแตกตางกัน โดยผูที่สังกัดในวิทยาเขต

บางกอกนอยใหความสําคัญกับความม่ันคงเปนเหตุผล
ที่ตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย มากกวา ผูที่
สงักดัอยูในวทิยาเขตศาลายาและวทิยาเขตในภมูภิาค และ
ผูที่สังกัดในวิทยาเขตในภูมิภาคใหความสําคัญกับการมี
ทีท่าํงานอยูใกลบานเปนเหตผุลในการตดัสนิใจปฏบิตังิานที่

มหาวิทยาลัยมหิดล มากกวาผูที่สังกัดอยูในท้ัง 3 วิทยาเขต 
คือ วิทยาเขตบางกอกนอย พญาไท และศาลายา 

Abstract
 Understanding determinants of Mahidol 
University employees decisions regarding working 
at Mahidol University is important for reasoning 
why working at MU and also to measure the 
comparative reasons. The sample group in this 
research is the Mahidol University employees 
who have been elected as MU employees since 
October 2012 to March 2013 (214 persons).
 The results of the study suggested 
that the priority reasons for working at Mahidol 
University were the employment security, the 
well-known university, the more of welfare and 
benefi ts, matching with the fi eld of graduated, 
staying near the workplace, a good career 
path, trusting in banner respectively. Moreover, 
a different position group also gave a different 
opinions; a group of supporting staffs at
Bachelor level focused on welfare and benefi ts, 
MU employees in different campuses focused on 
the employment security and to stay near the 
workplace. MU employees in Bangkok Noi campus 
priority focused on the employment security while 

MU employees in another campus focused on the 
distance between workplaces and their houses. 

ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนสวนสําคัญในการสรางศักยภาพการ
แขงขนัใหกบัองคกรดวยการสรรหาคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะ
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สมกับองคกร และการธาํรงรกัษาบคุคลท่ีทรงศกัยภาพสูงให
คงอยูเพ่ือสรางความสําเร็จใหกับองคกร มีกระบวนการท่ี
สําคัญข้ันแรกท่ีจะตองดําเนินการคือการทําใหมีผูมาสนใจ
เสนอตัวเพ่ือเปนสวนหนึ่งขององคกรและองคกรสามารถ
มโีอกาสไดคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาเปนวาท่ีบคุลากรในองคกร
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้การทีจ่ะดงึดดูใหมผีูสนใจมาสมัครงานกบั
องคกรจะทําใหองคกรไดรบัประโยชน คอื การมีโอกาสท่ีจะ
ไดเลือกคนที่ดีที่สุดจากกลุมผูมาสมัครงาน และประโยชน
แฝงคือการจะไดทราบถึงสถานะและภาพลักษณขององคกร
จากมุมมองของคนภายนอก 
 จากผลการสํารวจเกี่ยวกับลักษณะบริษัทในฝน
ของคนทํางานในป 2554 พบวาในการเลือกสมัครงาน
คนทํางานใหความสําคัญกับชื่อเสียงขององคกรมากที่สุด

รองลงมาคอื วฒันธรรมองคกร ขนาดบรษิทั และลกัษณะบรษิทั

ทีต่องการไปทาํงานดวยมากทีส่ดุคอืบรษิทัขามชาต ิรองลง
มาคอื บรษิทัคนไทยขนาดใหญ และรฐัวสิาหกิจ ตามลําดบั 
สวนประเด็นหลักในการพิจารณาตอบรับเขาทํางาน คอื ได
รับผลตอบแทนสูง รองลงมาคือ ลักษณะงานนาสนใจ และ
บรษิทัอยูใกลบานตามลาํดบั [1] (อเดค็โกกรุป ประเทศไทย. 
2556) ประกอบกับผลการสํารวจปจจัยท่ีดึงดูดพนักงาน
ใหอยากมาสมัครงานกับองคกร 5 อันดับแรก คือ เงิน
เดือนมูลฐาน รองลงมาคือ ความม่ันคงในงาน โอกาสความ
กาวหนาในสายอาชีพ สถานท่ีตั้งของบริษัท และโอกาส

ในการการเรยีนรูและพัฒนาตามลาํดับ (ประคัลภ ปณฑพลังกูร. 

2555)

 สําหรับหนวยงานราชการท่ีสภาพแวดลอมใน
สังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จากการเปนหนวยงานที่
มีความมั่นคงและมีความเช่ือวาการทํางานในหนวยงาน

ราชการเปนงานที่มีเกียรติเปนที่นับหนาถือตาในสังคม 
ซึ่งในปจจุบันแนวนโยบายในการปฏิบัติงานราชการที่เนน
การเขาถึงและเปนผูรับใชใหบริการประชาชน ประกอบ
การนําแนวทางการทํางานภาคเอกชนมาใชกับการปฏิบัติ
งานราชการ และท่ีสําคัญที่สุดคือการปฏิรูประบบราชการ
ที่มีการปฏิรูปโครงสรางที่เห็นชัดเจนคือการปรับเปลี่ยน
หนวยงานราชการโดยเฉพาะการปรับใหเปนหนวยงาน

ในกํากับ(ออกนอกระบบ) ที่ทําใหสถานะของหนวยงาน

ราชการนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีความเขาใจในอดีต 
โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัมหดิลซ่ึงเปนหนึง่หนวยงานทีไ่ดรบั
การเปล่ียนแปลงจากการดําเนินการดังกลาว ทั้งระบบการ
บริหารจัดการเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเชน 
การไมบรรจบุคุคลเปนขาราชการมาตัง้แตป 2542 โดยบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการปรับระบบการจาง
งานตลอดชีพ (ถึงเกษียณอายุราชการ) มาเปนการจางงาน
แบบมีกําหนดระยะเวลาแนนอนตามสัญญาจาง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหมุมมองตอหนวยงานราชการ
จากเดิมทีเ่ปนงานท่ีมเีกียรติเปนทีน่บัหนาถอืตา และมีความ
มัน่คงเปล่ียนแปลงไป สงผลกระทบตอทศันคติของคนท่ีจะ
เลือกทํางานในหนวยงานของราชการ โดยเฉพาะในกรณี
ของมหาวิทยาลัยที่มีหลายแหงไดปรับเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ ที่จะตองหาแนวทางในการดึงดูดใหมีผูสนใจมา
สมคัรงานเพือ่จะเปนโอกาสใหมคีนดคีนเกงมาใหเลอืกตาม
ความตองการของมหาวิทยาลัย 
 ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยทราบถึงเหตุผลใน
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยก็จะสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสไดคนที่ดีมี
ศกัยภาพทีเ่หมาะสมท่ีสดุทีจ่ะสรางความเขมแขง็และความ
ไดเปรียบในการแขงขันและพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตองการ
ได ซึ่งเปนที่มาและความสําคัญของการวิจัยเรื่อง เหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
  

วัตถุประสงคในการวิจัย
 1.  เพือ่ศกึษาเหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตัิ
งานที่มหาวิทยาลัยมหิดลของพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อศึกษาหาเหตุผลที่มีความสําคัญในการ
ตดัสินใจเลอืกปฏิบตังิานทีม่หาวทิยาลยัมหดิลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ
เหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัมหดิล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจําแนกตามลักษณะสวน
บุคคล
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
 1.  ทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยมหิดลของพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. ทราบถึงเหตุผลที่มีความสําคัญในการ
ตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัมหดิลของพนกังาน
มหาวิทยาลัย
 3. ทราบถึงความแตกตางของเหตุผลในการ
ตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัมหดิลของพนกังาน
มหาวิทยาลัย จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
 4. ทราบถึงทัศนคติของพนักงานใหมที่มี
ตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยทําใหตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ขอสรุปและเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเปนที่
ดึงดูดใหมีผูมาสมัครเพ่ือปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
ขอบเขตในการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
 กลุมประชากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบดวยพนักงานมหาวิทยาลัยจากหมวดเงิน
งบประมาณแผนดินและพนักงานมหาวิทยาลัยจากหมวด
เงินรายไดของสวนงาน(คณะ) ซึ่งประกอบดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินรายไดและพนักงาน(ชื่อสวนงาน) 
ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งระหวางเดือนตุลาคม 2555 
ถึงเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 568 คน โดยสุม
ตัวอยางจากกลุมผู ที่เขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหมรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
จํานวนทั้งสิ้น 360 คน ทั้งนี้เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลแลว
มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 214 คน คิดเปนรอย
ละ 37.68 ของบุคลากรใหมทั้งหมดที่ไดรับการบรรจุและ
แตงต้ังระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 

หรอื รอยละ 59.44 ของกลุมผู ทีเ่ขารวมโครงการปฐมนิเทศ
บคุลากรใหมรุนที ่1 และรุนที ่2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556

แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
 การวิจัยเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานทีม่หาวทิยาลยัมหดิลของพนักงานมหาวิทยาลยัเปนการ
ศึกษาที่มีแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของและมีความสําคัญ 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวของสามารถนํามาใชเปนแนวทาง
การวิจัยประกอบรวมกับหลักการและแนวทางในการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให
ผลการวิจยัสะทอนภาพท่ีแทจรงิท่ีตรงตามวัตถุประสงคการวิจยั
โดยมีรายละเอียดที่จะนําเสนอดังตอไปนี้
 ทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory) 
วรูม (Vroom) เปนผูนําเสนอทฤษฎีความคาดหวังที่เปน
ทฤษฎีเชิงกระบวนการท่ีมุงอธิบายแนวทางและวิธีการ
ในการศึกษาความตองการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของ
มนุษยวามีความคาดหวังใน 3 ประการ คือ การคาดหวัง
วาถาพยายามทําแลวจะทําได (Effort-Performance 
Expectancy) การคาดหวังวากระทําแลวไดผลลัพธ 
(Effort-Outcome Expectancy) และสุดทายคือคาของ
ผลลพัธ (Valence of Outcomes) ทีเ่ปนคุณคาหรอืความ
ตองการผลลัพธใหแกบุคคลจะตองแสดงพฤติกรรมออกไป 
เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธนั้น ซึ่งก็คือการจูงใจใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ถาบุคคลมีความ
เชื่อวาพฤติกรรมนําไปสูผลลัพธและผลลัพธนั้น มีคุณคา
สาํหรับเขา และเขาเช่ือวาตวัเขามีความสามารถอยูในระดับ
ที่สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นได ( สิทธิโชค  วรานุสันติกุล. 
2546: 178  ) 

 ทฤษฎปีจจยัจงูใจ เฮอรซเบอรก (Herzberg) ได
นาํเสนอแนวคิดและทฤษฎีการจัดการท่ีกลาวถึงทฤษฏีสอง
ปจจัย Two Factor Theory ที่เปนทฤษฎีการจูงใจในการ
ทํางาน ซึ่งเกิดจากกการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทํางาน
ของบุคคลกรในองคกรพบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตองาน
ออกเปน 2 กลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

เปนปจจัยกระตุนใหคนทํางาน โดยเกี่ยวของกับเหตุการณ
ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะทําใหพนักงานมีความ
พึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีทํา กอใหเกิดแรงจูงใจใหคนทํางาน
อยางมีความสุข และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคปจจัย
ที่เกี่ยวของกับความรูสึก ซึ่งถือวาเปน “ปจจัยภายใน 
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(Intrinsic)” และปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) 
เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณที่จะสรางความไมพอใจ
ในการทํางานใหกบัพนักงาน ซึง่จะเปนตวัสกัดก้ันไมใหเกิด
แรงจูงใจในการทาํงานขึน้ได หรอืเปนหวัขอกําหนดเบ้ืองตน
ที่จะปองกันมิใหคนไมพอใจในงานท่ีทําอยู มีลักษณะ
เปนปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจในการทํางานแตยังไม
พอที่จะนําไปใชในการจูงใจ ถือวาเปน“ปจจัยภายนอก 
(Extrinsic)”(http://adisony.blogspot.com/ 2012/10/ 
Frederick herzberg.html#!/ 2012/10/ frederick-
herzberg.htmlสืบคนเมื่อ 2 ก.พ. 56)
 ทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierachy of 
Needs Theory) มาสโลว (Maslow) ไดพัฒนาทฤษฎี
นี้ขึ้นโดย เสนอวาความตองการของบุคคลมีหากลุมจาก
ระดับตํา่ไปสูงคือ ความตองการทางรางกาย (Physiological
Needs)   ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)
ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการ
เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) และความตองการ
เติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-actualization Needs) 
ตามทฤษฎีของมาสโลว ความตองการท่ีรับการตอบสนอง
อยางดีแลว จะไมสามารถเปนเง่ือนไขจูงใจบุคคลไดอีกตอ
ไป(http://www.novabizz.com/NovaAce/ Behavior/ 
Need_Theories.htm(สืบคนเมื่อ 24 ก.พ. 56)
 ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร (ERG Theo-
ry) แอลเดอรเฟอร (Elderfer) ไดรับปรับปรุงลําดับความ
ตองการตามแนวคิดของมาสโลวให เหลือความตองการ

เพียงสามระดับ คือ ความตองการดํารงชีวิตอยู (Exist-
ence Needs : E) คือความตองการทางรางกายและความ
ปลอดภัยในชีวิตตอมาคือความตองการความสัมพันธ (Re-
latedness Needs : R) คอืความตองการตางๆ ทีเ่ก่ียวเน่ือง

นกับความสัมพันธระหวางบคุคล ทั้งในที่ทํางานและสภาพ

แวดลอมอื่นๆ และความตองการเจริญเติบโต (Growth 
Needs : G) คือความตองการภายใน เพื่อการพัฒนาตัว
เอง เพื่อความเจริญเติบโต พัฒนาและใชความสามารถของ

ตัวเองไดเต็มที่ แสวงหาโอกาสในการเอาชนะความทาทาย
ใหมๆ 

 ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู (Learned 
Needs Theory) แมคคลีแลนด (McClelland) ได
นาํเสนอทฤษฎีความตองการจากการเรียนรูวาคนจะเรียนรู
ความตองการจากสังคมที่เกี่ยวของ ความตองการจึงถูกกอ
ตัวและพัฒนามาตลอดชวงชีวิตของแตละคน ซึ่งมีความ
ตองการทีส่าํคญัสามประการ คอื ความตองการความสาํเรจ็ 
(need for achievement) เปนความตองการที่จะทํางาน
ไดดขีึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ มมีาตรฐานสงูขึน้ในชวีติ ตอ
มาคอื ความตองการอํานาจ (need for power) เปนความ
ตองการที่จะมีสวนควบคุมสรางอิทธิพล หรือรับผิดชอบใน
กิจกรรของผูอื่น และ ความตองการความผูกพัน (need 
for affi liation) เปนความตองการท่ีจะรักษามิตรภาพและ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ไวอยางใกลชิด ทั้งนี้ สัดสวน
ของความตองการท้ังสามน้ี ในแตละคนมีไมเหมือนกัน
บางคนอาจมีความตองการอํานาจสูงกวาความตองการดาน
อื่น ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีความตองการความสําเร็จ
สูง เปนตน ซึ่งจะเปนสวนที่แสดงอุปนิสัยของคนคนน้ันได 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/ Behavior/
Need_Theories.htm (สืบคนเม่ือ 24 ก.พ. 56)
 แนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะของชวงวัย (Gen-
eration) เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึง
เหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัมหดิล 
โดยผูที่จะใหขอมูลคือบุคลากรใหม ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน
กลุมบุคคลท่ีอยูในชวง Generation Y ดังนั้น นอกจากการ
ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจและความตองการแลว 
สิ่งที่ตองใหการสนใจเพื่อใชประกอบเปนแนวทางในการ
วิจัยครั้งนี้คือแนวคิดเกี่ยวกับ Generation Y หรือ Gen Y 

ซึ่งโดยสรุปแลว ลักษณะของบุคคลในชวงวัยนี้ จะตองการ
ทํางานที่มีความกาวหนา ลักษณะงานที่สรางสรรคและ   
ทาทาย เหมาะสมกับความสามารถ การมีสมัพันธภาพท่ีดี

กับเพื่อนรวมงานและหัวหนา การทํางานที่ไดมีสวนรวมใน
การตดัสินใจ การแสดงความคดิเหน็ไดอยางมอีสิระ มคีาจาง
และสวัสดิการที่เหมาะสมและ ความยืดหยุนในการทํางาน

ทั้งในเรื่องเวลาและสถานท่ีทํางาน
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจขอมูล
ซึ่งประกอบดวย เพศ  อายุ ตําแหนง สังกัดท่ีปฏิบัติงาน
ในระดับคณะหรือเทียบเทา ประสบการณในการทํางาน
ในหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และเหตุผลท่ีตัดสินใจ
เลือกสมัครงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 สถิติที่ใชในการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistics) เปนหลัก ซึ่งไดแก จํานวน และรอยละ สําหรับ
การประมวลผลในการวิเคราะหอภิปรายขอมูลทีไ่ดจากแบบ
สํารวจจะใชสถิติ ไค-สแควร (c2)  t-test และ One way 
ANOVA  

ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
ซึ่งมีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 75.50 โดยมีอายุ
เฉลี่ย 28.80 ป เมื่อจัดตามกลุมระดับอายุพบวากลุมระดับ
อายุ 26-30 ป มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 85 คน คิดเปนรอย
ละ 39.72 ยังพบวาตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมี
มากที่สุด คือ 28 คน คิดเปนรอยละ 13.08 สวนตําแหนง
อาจารย มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.54 ทางดาน
ประเภทตําแหนงมีตําแหนงสนับสนุนทั่วไปท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 62 คน คิดเปนรอย

ละ 28.97 และมีตําแหนงประเภทวิชาการ (อาจารยและ
นักวิจัย) จํานวนนอยที่สุดคือ 19 คน คิดเปนรอยละ 8.88 

ผูตอบแบบสอบถามสังกัดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มากที่สุดโดยมีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
19.63 สายวิชาชีพการแพทยและพยาบาลมากท่ีสุด คือ 
102 คน คิดเปนรอยละ 47.66 และมีผูตอบแบบสอบถาม
ที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตพญาไทมากที่สุด คือ 73 คน 

คิดเปนรอยละ 34.11 นอกจากน้ี มีคาเฉลี่ยประสบการณ
ในการทํางานนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 3.08 ป ซึ่งผูที่มี
ประสบการณทํางานมกท่ีสุดคือ 35 ป เมื่อเปนจัดกลุม
การมีประสบการณในการทํางานนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามทีไ่มมปีระสบการณทาํงานมี
จํานวนมากท่ีสุด คือ 61 คน คิดเปนรอยละ 28.50 
 เหตผุลทีต่ดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยั
มหิดล
 ผูตอบแบบสอบถามไดระบุเหตุผลในการตัดสิน
ใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลรวมท้ังสิ้น 526 
เหตุผล พบวา 5 ลําดับแรกของเหตุผลคือ ความมั่นคง 
รองลงมาไดแก สวสัดกิาร ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั/สวนงาน
อยูใกลบาน และเรือ่งของความกาวหนา โดยมกีารใหเหตผุล
จํานวน 82 ครั้ง 73 ครั้ง 51 ครั้ง 38 ครั้ง และ 34 ครั้ง
คดิเปน รอยละ 15.59 รอยละ 13.88 รอยละ 9.70 รอยละ 
7.22 และรอยละ 6.46 ตามลําดับ 
 หากพจิารณาตามลาํดบัทีผู่ตอบแบบสอบถามให
เปนเหตุผลแรกที่เลือกตัดสินใจปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 
มหิดล  มี 5 ลําดับตามจํานวนเหตุผลท่ีใหคือ ความม่ันคง 
ซึ่งมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาคือ ชื่อ
เสียงของมหาวิทยาลัย/สวนงาน มีจํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 11.68 ตอมาคือ สวัสดิการ มีจํานวน  20 คน คิด
เปนรอยละ 9.35 ตอจากน้ันคอื สาขาท่ีจบ มจีาํนวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 6.54 และลําดับที่ 5 มี 2 เหตุผล ที่มีจํานวน
เทากนัคอื ใกลบาน และความกาวหนา ซึง่มีจาํนวน 12 คน       
คิดเปนรอยละ 5.61 
 ทั้งน้ี หากนําเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดแบงเปนกลุมของเหตุผล
ไดเปนเหตุผลดานบุคคล ประกอบดวย คุณลักษณะของ

บุคคล การใชชีวิตไดอยางปกติสุข และการพัฒนาเจริญ
กาวหนา เหตุผลดานองคกร ประกอบดวย ภาพลักษณ
องคกร โครงสราง/สภาพแวดลอมองคกร ลักษณะงาน 

และระบบการบริหารจัดการ สุดทายคือเหตุผลภายนอก
อื่นๆ หากพิจารณาการใหเหตุผลในการเลือกปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัยท้ังเหตุผลโดยรวม (ทั้ง 5 ลําดับที่ใหเหตุผล
ในการเลือกตัดสินใจ) และเฉพาะเหตุในลําดับแรกในการ
ตัดสินใจ พบวามี 3 เหตุผลท่ีอยูใน 3 ลําดับแรกของเหตุผล

ในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย แตสลับ
ลําดับกัน 
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ตารางเหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวิทยาลัย 

ลําดับ เหตุผลโดยรวม เหตุผลลําดับแรก

1 ความม่ันคง ความม่ันคง 

2 สวัสดิการ ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย/สวนงาน 

3 ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย/สวนงาน 

สวัสดิการ 

 การเปรียบเทียบเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยมหิดลตามลักษณะสวนบุคคล
 จากการเปรียบเทียบตามความแตกตางของเพศ 
อายุ ตําแหนง สวนงาน และประสบการณทํางาน โดย
เลือกเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานใน 10 ลําดับ
ของเหตุผลในลําดับแรก ซึ่งไดแก ความม่ันคง ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน สวัสดิการ สาขาที่จบ ใกลบาน 
ความกาวหนา ความเชื่อมั่น สถาบันท่ีเรียน พัฒนาตนเอง 
และภาพลักษณ ซึ่งจะพิจารณาในภาพรวมจากคาสถิติ 
ไค-สแควร (c2) เพื่อพิจารณาความสัมพันธและใชคา 
Goodman and Kruskall’s Tau สําหรับพิจารณาขนาด
ของความสัมพันธ และจะมีการพิจารณาแยกยอยตาม
แตละเหตุผลจากการแปลงเปน dummy coding โดยให
ผูที่เลือกเหตุผลท่ีนํามาพิจารณาแยกยอยมีคาเปน 1 สวน
ผูทีไ่มไดเลอืกเหตผุลน้ีจะมคีาเทากับ 0 แลวนาํมาพจิารณา

คาสถิติ t-test สําหรับการพิจารณาความแตกตางตามเพศ 
สวนการพิจารณาความแตกตางจาก ระดับอายุ ประเภท
ตาํแหนง วทิยาเขต ประเภทวชิาชพีของสวนงาน และระดบั

ประสบการณในการทํางานจะพิจารณาจากคาสถิติ One 
way ANOVA ทั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางในพิจารณาจํานวน 
175 คน เนื่องจากเปนกลุมท่ีใหเหตุผลใน 10 เหตุผลแรก 
ซึ่งไดผลการพิจารณาเปรียบเทียบดังตอไปน้ี
 1. เพศ การใหเหตุผลโดยรวมในการตัดสิน

ใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกับลักษณะทางเพศของ
ผูตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย 
โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชายมีสัดสวนใน

การตอบมากกวาเพศหญิงมี 5 เหตุผล คือ  สาขาท่ีจบ
ใกลบาน ความเชื่อมั่น พัฒนาตนเอง และภาพลักษณ 

สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงมีสัดสวนในการ
ตอบมากกวาเพศชายมี 5 เหตุผล คือ ความม่ันคง ชื่อเสียง 
สวัสดิการ ความกาวหนา และสถาบันที่เรียน เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบรายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัย พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะ
ทางเพศตางกันมีการเลือกใหเหตุผลไมแตกตางกันท้ัง 10 
เหตุผล 
 2. อายุ การใหเหตุผลโดยรวมในการตัดสิน
ใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกับระดับอายุของผูตอบ
แบบสอบถามไมมีความสัมพันธกัน เมื่อเปรียบเทียบราย
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 

พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมรีะดับอายุตางกันมกีารเลือก
ใหเหตุผลไมแตกตางกันทั้ง 10 เหตุผล 
 3. ประเภทตําแหนง การใหเหตุผลโดยรวมใน
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย กับประเภท
ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกันใน
ระดับคอนขางนอย  โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีอยู
ในกลุมตําแหนงประเภทวิชาการมีสัดสวนการใหเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
3 เหตุผล คือ สาขาท่ีจบ ความเช่ือมั่น และพัฒนาตนเอง 
สวนผูทีอ่ยูในกลุมตาํแหนงประเภทวิชาชพีเฉพาะมีสดัสวน
การใหเหตผุลในการตดัสินใจเลอืกปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยั   
มากท่ีสุดเพียง 1 เหตุผล คือ สถาบันที่เรียน เชนเดียว
กับ ผูที่อยูในกลุมตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการท่ี
มีสัดสวนการใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยมากที่สุด 1 เหตุผล คือ ชื่อเสียง แตสําหรับผู
ทีอ่ยูในกลุมตาํแหนงประเภทสนบัสนนุทัว่ไป ระดบัปรญิญา
ตร ีมสีดัสวนการใหเหตุผลในการตัดสนิใจเลือกปฏิบตังิานท่ี
มหาวิทยาลัยมากที่สุด 3 เหตุผล คือ ความม่ันคง ใกลบาน 
และภาพลักษณ นอกจากนี้ยังพบวาผูที่อยูในกลุมตําแหนง

ประเภทสนับสนุนทั่วไประดับตํ่ากวาปริญญาตรีมีสัดสวน
การใหเหตผุลในการตดัสินใจเลอืกปฏบิติังานทีม่หาวทิยาลยั
มากที่สุด 2 เหตุผล คือ สวัสดิการ และความกาวหนา 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายเหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือกปฏิบตังิานท่ีมหาวิทยาลัย พบวามกีลุมผูตอบ

แบบสอบถามที่มีประเภทตําแหนงแตกตางกันมีการเลือก
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ใหเหตุผลเร่ืองสวัสดิการแตกตางกัน โดยท่ีกลุมตัวอยางที่
มีตําแหนงประเภทสนับสนุนท่ัวไประดับปริญญาตรี มีการ
เลือกเร่ืองสวัสดิการเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีตําแหนง
ประเภท สนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนท่ัวไประดับ
ตํ่ากวาปริญญาตรี โดยที่กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงประเภท
สนบัสนนุทัว่ไประดบัปรญิญาตร ีมกีารเลอืกเรือ่งสวสัดกิาร
เปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
มากกวาทั้ง 2 กลุม

4.  วิทยาเขต  การให เหตุผลโดยรวมใน
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยของผูตอบ
แบบสอบถาม กับวิทยาเขตท่ีผูตอบแบบสอบถามสังกัด 
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางนอย 
  โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่อยู ใน
วิทยาเขตบางกอกนอยมีสัดสวนการใหเหตุผลในการ
ตดัสนิใจเลือกปฏิบตังิานท่ีมหาวิทยาลัยมากท่ีสดุ 2 เหตุผล 
คือ ความม่ันคงและสถาบันท่ีเรียน สวนผูที่อยูในวิทยาเขต
พญาไทมีสัดสวนการใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยมากที่สุดเพียง 1 เหตุผล คือ สวัสดิการ 
สวนผูที่อยูในวิทยาเขตศาลายามีสัดสวนการใหเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
2 เหตุผล คอื ช่ือเสียงและใกลบาน สาํหรับผูทีอ่ยูในวิทยาเขต
ภูมิภาคมีสัดสวนการใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยมากที่สุดถึง 5 เหตุผล คือ สาขาที่จบ 
ความกาวหนา ความเช่ือม่ัน พฒันาตนเอง และภาพลักษณ
เมือ่เปรยีบเทยีบรายเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิาน

ที่มหาวิทยาลัย กับวิทยาเขตท่ีผูตอบแบบสอบถามสังกัด 
พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีสังกัดอยูในวิทยาเขต
ตางกันมีมีคาเฉล่ียในการเลือกใหเหตุผลเร่ืองความม่ันคง
และใกลบานแตกตางกัน โดยที่ การเลือกใหเหตุผลเรื่อง

ความม่ันคง  พบวากลุมตัวอยางท่ีสังกัดอยูในวิทยาเขต
บางกอกนอยเลือกเร่ืองความม่ันคงเปนเหตุผลในการตัดสนิ
ใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแตกตางกับกลุมตัวอยาง
ที่สังกัดอยูในวิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตในภูมิภาค 
โดยกลุมตวัอยางทีส่งักดัวทิยาเขตบางกอกนอย มกีารเลือก
เรือ่งความมัน่คงเปนเหตผุลในการตดัสนิใจเลอืกปฏบิตังิาน
ที่มหาวิทยาลัยมากกวาทั้ง 2 กลุม

  สวน การเลือกใหเหตุผลเร่ืองใกลบาน 
พบวากลุมตัวอยางที่สังกัดอยูในวิทยาเขตในภูมิภาค
มีการเลือกเรื่องใกลบานเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแตกตางกับกลุมตัวอยางที่สังกัด
อยูในวิทยาเขตบางกอกนอย พญาไท และศาลายา โดยที่
กลุมตัวอยางท่ีสังกัดอยูในวิทยาเขตในภูมิภาค มีการเลือก
เร่ืองใกลบานเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงาน
ที่มหาวิทยาลัยมากกวาทั้ง 3 กลุม
 5. สายวิชาชีพ การใหเหตุผลโดยรวมในการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยตามลักษณะสาย
วิชาชีพของสวนงานที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัด พบวา
ลักษณะสายวิชาชีพของสวนงานท่ีผูตอบแบบสอบถาม
สังกัด ไมมีความสัมพันธกับการใหเหตุผลโดยรวมในการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย และหากพิจารณา
เปรียบเทียบรายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัย ตามลักษณะสายวิชาชีพของสวนงานท่ีผูตอบ
แบบสอบถามสงักดั กพ็บวาการเลอืกใหเหตผุลแตละเหตผุล
ในกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะสายวิชาชีพของ
สวนงานท่ีสังกัดตางกันมีคาเฉล่ียในการเลือกใหเหตุผล
ไมแตกตางกันทั้ง 10 เหตุผล 
 6. ประสบการณทาํงาน การใหเหตผุลโดยรวม
ในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยของผูตอบ
แบบสอบถาม กับระดับประสบการณทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม ไมมีความสัมพันธกัน และเมื่อเปรียบเทียบ  
รายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย 

ตามระดับประสบการณทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับประสบการณ
ทาํงานตางกนัมีคาเฉล่ียในการเลอืกใหเหตผุลไมแตกตางกัน 
ทั้ง 10 เหตุผล 

อภิปรายผลการศึกษา
 จากการใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
งานที่มหาวิทยาลัยของผูตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณา
การใหเหตุผลโดยรวมท้ังหมดเม่ือนํามาเรียงตามจํานวน
ของเหตุผลท่ีให 3 ลําดับแรกเปรียบเทียบกับเฉพาะเหตุผล

แรกที่ทําใหตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยพบวา



เหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลของพนักงานมหาวิทยาลัย 37

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557)

มีความสอดคลองกันคือ เหตุผลท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ   
ความมั่นคง รองลงมาในลําดับท่ี 2 และ 3 มีการสลับกัน
ระหวางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย/สวนงานกับเรื่องของ
สวัสดิการ ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของ Jobsdb (http://
th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/ Employer/ dec09-
02.htmlสบืคนเมือ่ 22 ก.พ. 56)   ไดนาํเสนอกฎ 7 ประการ
ดึงดูดผูสมัครฝมือดีมารวมงาน คือ ในสวนท่ีเปนการแสดง
ใหเห็นวาองคกรมีตราสินคาและบริการท่ีไดรับการยอมรับ 
มีชื่อเสียง และการเติบโตอยางตอเน่ือง มีการวางแผน
สาํหรับการเติบโตในระยะยาว หรือการท่ีมสีิง่แวดลอมท่ีสง
เสริมความกาวหนาสวนบุคคล นอกจากนี้ยังมีเรื่องโอกาส
ในการเติบโต และมีความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน
ในอนาคต  
 ทั้งนี้ ยังสอดคลองกับผลสํารวจการบริหาร
จัดการและการใหรางวัลตอบแทนแกพนักงาน (Talent 
Management & Reward Study 2012.http://mgr. 
manager.co.th/ Weekly54/ViewNews.aspx?News 
ID=9560000015243 สืบคนเมื่อ 22 ก.พ. 56) โดยบริษัท 
ทาวเวอรส วัทสัน ประเทศไทย (จํากัด) ที่เสนอแนวทางใน
การดึงดูดและรักษาพนักงานไวกับองคกรในประเทศไทย 
ประกอบดวย ปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความกาวหนา
ในอาชพี ฐานเงนิเดอืน และเนือ้งานทีท่าทายความสามารถ 
และเปนไปในทางที่คลายกับผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
ดึงดูดพนักงานใหอยากมาสมัครงานกับองคกร และปจจัย
ทีด่งึดูด รกัษา และสรางความผูกพนัของพนักงานในองคกร 
(ประคัลภ  ปณฑพลังกูร.2555.) ซึ่งพบวา 5 อันดับแรกคือ 
เงนิเดอืนมูลฐาน (Base pay/Basic Salary) รองลงมาไดแก 

ความมั่นคงในงาน (Job Security) โอกาสความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Advancement Opportunities) 
สถานทีต่ัง้ของบรษิทั (Convenient work location) และ

โอกาสในการเรียนรูและพัฒนา (Learning and develop-
ment opportunities) ตามลําดับ ถงึแมลาํดบัจากการวิจยั
และผลการศึกษานี้จะไมตรงกันแตก็มีความสอดคลองใน

เชิงเหตุผลที่ไดมีการพบวาเปนสาเหตุทําใหพนักงานอยาก
มาสมัครงานกับองคกร หรือแมแตผลการสํารวจบริษัทใน
ฝนของคนทํางานในป 2554 โดย อเดค็โกกรุป ประเทศไทย 

(2556) ก็มีความใกลเคียงกันที่พบวาการเลือกสมัครงาน
ของผูสมัครจะพิจารณาจาก ชื่อเสียงขององคกรมาก
ที่สุด สวนลักษณะของบริษัทที่อยากทํางานดวยมากที่สุด
จะตองมีความม่ันคง และส่ิงที่ทําใหมีการพิจารณาตอบรับ
เขาทํางานมากท่ีสุดคือการไดรับผลตอบแทนสูง นอกจาก
นี ้ยงัมผีลการวจิยัทีศ่กึษาในหนวยงานของรฐัซึง่ศึกษาระบบ
ราชการไทยกบั ประชากร Generation Y: แลวเราจะดงึดดู
เขาไดอยางไร? โดย ศิรินันท กิตติสุขสถิต (2553) ยังแสดง
ถึงสิ่งที่คลายกันกับผลการวิจัยครั้งนี้ โดยพบวาส่ิงจูงใจใน
ลําดับแรก ๆ ที่ดึงดูดใหบัณฑิต Gen Y ที่เกงมาสมัครเขา
โครงการเพื่อรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูง คือความเห็น
ถึงการมีโอกาสไดรับทุนศึกษาตอ ณ ตางประเทศ และ
การรับราชการมีความม่ันคงในอาชีพ  
 ดังนั้น ผลการศึกษาในคร้ังนี้ก็ไดเนนยํ้าใหเปน
ประเด็นสําคัญที่เปนเหตุผลใหพนักงานตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ความม่ันคง ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน สวัสดิการ สาขาท่ีจบ การ
มีที่ทํางานอยูใกลบานและความกาวหนา ประกอบกับ
ขอเสนอแนะหรือผลการศึกษาอื่นทําใหเห็นวาพนักงานให
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสอดคลองกัน แตก็มีสวนที่ตาง
กนัคือประเดน็ของการเปนสาขาวชิาทีจ่บจากมหาวทิยาลยั 
อาจเปนเพราะลกัษณะเฉพาะของมหาวทิยาลยัมหิดลทีเ่ปน
สถานศึกษาที่เปนแหลงของความรู ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจน
เปนหนวยงานทีไ่ดรบัการยอมรบัทางดานวชิาชพี หรอืความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตองอาศัยการมีความรูเฉพาะทาง โดย

เฉพาะทางดานการแพทย และสาธารณสุข จงึทาํใหเหตุผล
ทีว่ามหาวทิยาลยัเปนแหลงงานทีต่รงกบัสาขาทีผู่ตอบเรยีน 
จึงมีประเด็นที่อาจทําใหมีความแตกตางกับหนวยงานที่
มีลักษณะแตกตางจากหนวยงานท่ีเปนสถาบันการศึกษา
อยางที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปนอยู และยังมีประเด็นสําคัญ

ทีผ่ลการศึกษาครัง้นีม้คีวามเปนลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตางคอื 
ผูใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
เนนเรื่องความม่ันคง สวัสดิการ แตกลับพบวาการใหความ
สนใจเกีย่วกบัคาตอบแทนมกีารใหความสาํคญันอยจงึไมตดิ
ใน 5 ลาํดบัเหตผุลทีม่ผีูใหมากทีส่ดุ อาจเปนเพราะลักษณะ

สําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีลักษณะเปนหนวยงาน
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ของรัฐ ดังนั้น จึงเปนการยอมรับและเขาใจโดยปริยาย
วาจะไมสามารถคาดหวังเรื่องของคาตอบแทนได จึงให
ความสําคัญของจุดเดนของการเปนหนวยงานท่ีมีลักษณะ
แบบราชการคือ ความม่ันคงและสวัสดิการเปนหลัก 
 อยางไรกต็าม จากผลการวจิยัครัง้นี ้ไดใหแนวทาง
อยางนอย 2 อยาง สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดลเอง หรือ
หนวยงานทีม่ลีกัษณะคลายกันคือ ประเดน็แรกผลท่ีไดจาก
การศกึษาครัง้นีท้าํใหทราบถงึความคาดหวงัของบคุลากรที่
มีตอมหาวิทยาลัยที่แสดงออกดวยการที่ใหเหตุผลที่คาดวา
จะไดอะไรจากการทํางานในองคกรนี้ สวนประเด็นท่ีสอง
คือการไดรับทราบถึงภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอการ
รบัรูของผูทีม่าสมัครงานกับมหาวิทยาลยักอนทีจ่ะผานการ
คดัเลอืกเปนบคุลากรของมหาวิทยาลยัมหดิลวาไดมองภาพ
ลกัษณของมหาวิทยาลัยมหิดลตามส่ิงท่ีเห็นวามหาวิทยาลัย
มหดิลมสีิง่ทีพ่วกเขาตองการ กค็อืเหตผุลในการตดัสนิเลอืก
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง 
 สําหรับผลการเปรียบเทียบเหตุผลท่ีตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลตามลักษณะสวน
บุคคล สามารถสรุปประเด็นคนพบ 3 ประเด็นคือ การ
ใหความสําคัญกับเหตุผลทางดานสวัสดิการท่ีกลุมตัวอยาง
ในกลุมตําแหนงประเภทสนับสนุนทั่วไประดับปริญญาตรี
จะใหความสําคัญในการเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวาผูที่อยูในกลุม
ตาํแหนงทัง้ประเภทสนับสนุนวชิาการ และสนับสนนุทัว่ไป
ที่ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 สวนประเด็นตอมาคือ การใหความสําคัญกับ

ความม่ันคงเปนเหตุผลทีก่ลุมตวัอยางทีส่งักดัอยูในวทิยาเขต
บางกอกนอยใหความสาํคญัในการเปนเหตผุลในการตัดสนิ
ใจเลือกปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล มากกวากลุม
ตวัอยางทีส่งักดัอยูในทัง้วทิยาเขตศาลายาและวิทยาเขตใน

ภูมิภาค 
 สําหรับประเด็นสุดทายคือ การใหความสําคัญ
กับการท่ีมีที่ทํางานอยูใกลบานเปนเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางท่ี
สังกัดอยูในวิทยาเขตในภูมิภาคใหความสําคัญในการเปน
เหตุผลในตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

มากกวากลุมตัวอยางที่สังกัดอยูในท้ัง 3 วิทยาเขต คือ 

วิทยาเขตบางกอกนอย พญาไท และศาลายา 
 จากทั้ง 3 ประเด็นที่เปนขอคนพบเปนการเนน
ยํ้าใหเห็นถึงความสําคัญของเหตุผลของ 5  ลําดับแรกที่มี
การใหเปนเหตผุลในการตดัสินใจปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยั
มหิดล นอกจากส่ิงที่มีความเห็นตรงกันวาสําคัญที่สุดคือ 
ความม่ันคง ที่มีการใหความสําคัญและเห็นไดชัดเจนใน
รายละเอียดมากย่ิงขึ้นเมื่อแบงตามวิทยาเขตท่ีสังกัด 
สวนเหตุผลเร่ืองสวัสดกิารก็จะเห็นไดชดัเจนในรายละเอียด
มากยิ่งขึ้นเม่ือแบงตามกลุมประเภทตําแหนง 
 ประเด็นที่นาสนใจมากสําหรับผลการวิจัย
ในคร้ังนี้ คือมีการใหความสําคัญเรื่องของการมีที่ทํางาน
อยูใกลบานมาเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่ทํางาน ซึ่ง
จะเห็นความชัดเจนในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเม่ือแบงตาม
กลุมประเภทตําแหนง ประเด็นแรก คือเรื่องของ ความ
มั่นคง และสวัสดิการ จะเปนส่ิงที่อาจจะคาดหวังไดวาจะ
ตองเปนประเดน็ทีส่าํคัญทีผู่ทาํงานจะตองนาํมาเปนเหตผุล
ในการเลือกตัดสินใจเลือกที่ทํางาน แตสําหรับประเด็นของ
การที่มีที่ทํางานใกลบานนี้ ที่มีการเลือกมาเปนเหตุผลใน
การเลือกตัดสินใจเลือกท่ีทํางาน ซึ่งจะเห็นชัดเจนในการ
เปรียบเทียบระหวางวิทยาเขต อาจะเปนเพราะลักษณะ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีหนวยงานกระจายอยูใน
หลาย   วิทยาเขต ดังนั้นจึงทําใหผูที่อยูในวิทยาเขตในตาง
จงัหวัด ใหความสําคญักบัประเด็นการมีทีท่าํงานอยูใกลบาน
มากกวาผูที่อยูในวิทยาเขตอื่นๆ เพราะการที่มหาวิทยาลัย
มหิดลมีการกระจายไปจัดตั้งวิทยาเขตในตางจังหวัดคือ 

นครสวรรค กาญจนบุร ีและอํานาจเจริญ   จะอยูในบริเวณ

ทีม่หีนวยงานหรือคูแขงทีม่ศีกัยภาพนอยกวาในการจะแบง
แยก หรือดงึดดูแรงงาน และการท่ีบคุคลภายนอกยังคงเห็น
วามหาวิทยาลยัเปนหนวยงานราชการ ทาํใหเหน็วามีความ
มั่นคง สวัสดิการที่ดี อีกทั้งภาพลักษณ หรือแมแตชื่อเสียง

ของ มหาวิทยาลัยมหิดล    กอ็าจมีสวนในการดึงดูดแรงงาน 
ซึง่ถานาํเหตุผลท่ีอธบิายขางตน ประกอบกับแนวคิดเหตุผล
ในการตัดสินใจจากความคาดหวัง (Expectation) ของ 
วรมู (Vroom) วาการท่ีจะตัดสินใจ จะเกิดจากการคาดหวังวา
จะไดผลตอบแทน ที่พึงพอใจ หรือเมื่อทําการเปรียบเทียบ

กับสิ่งอื่นจะตองไดผลไมแตกตางกัน (หรือดีกวา) และมี
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โอกาสท่ีจะเปนจริงตามความคาดหวัง มาอธิบายเพ่ิมเติม
ก็จะสามารถอธิบายถึงผลการคนพบในการวิจัยถึงเหตุผล
ทีผู่ทีอ่ยูในวทิยาเขตในตางจงัหวดัจะตองเลอืกตดัสนิใจในส่ิง
ที่คิดวาดีที่สุดที่อยูใกลตัวมากกวา จึงทําใหมีการเห็นความ
สาํคญัของการไดปฏบิตังิานในทีท่าํงานทีม่ัน่คง สวสัดกิารด ี
มีชื่อเสียง และยังอยูใกลบานไมตองเสียเวลา คาใชจายใน
การเดินทาง หรือตองยายที่อยูไปตามที่ทํางาน ไมตองหาง
ไกลทองถ่ินที่คุนเคยทําใหผูที่อยูในวิทยาเขตในตางจังหวัด
ใหความสําคญักบัการมทีีท่าํงานอยูใกลบานมากกวาผูทีอ่ยู
ในวิทยาเขตอ่ืนๆ 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมใน
ปจจบุนั ทัง้คาครองชีพ แนวโนมการทาํงานท่ีใหความสําคัญ
กบัการบริหารสมดลุชีวติกบัการทาํงาน หรอืทศันคตใินการ
ทํางานในอนาคต หรือรูปแบบเฉพาะของผูทํางาน GEN Y 
จะเปนสิ่งที่สามารถขยายประเด็นสําคัญของความตองการ
ที่จะทํางานอยูใกลบานใหชัดเจนมาย่ิงขึ้นในกลุมผูที่อยูใน
วิทยาเขตอื่น โดยเฉพาะผูที่อยูในวิทยาเขตที่การเดินทาง
เปนอุปสรรคสําคัญท่ีขัดขวางการดําเนินชีวิตทั้งทาง

ดานการทํางานและชีวติสวนตัว ประเด็นความตองการทํางาน

ในที่ทํางานใกลบานก็นาจะเปนประเด็นท่ีสําคัญพอสมควร 
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