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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย ระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ระดับความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับความพอใจในงาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักวิจัย
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนัก
ทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย จ านวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงและความตรง และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการทดสอบการถดถอยอย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจัย พบว่า นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มีระดับความตั้งใจ
ในการท างานวิจัย และระดับความพอใจในงานอยู่ในระดับมาก ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และระดับ
ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความ
มั่นคงในการท างาน และความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับสติปัญญามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05   
ค าส าคัญ: ความตั้งใจในการท างานวิจัย, การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0, ความ
พอใจในงาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the levels of research engagement, perceived 
organizational support, understanding in Thailand 4.0 policy and job satisfaction as well as the other 
factors that influencing the research engagement of researchers at Thailand Institute Scientific and 
Technological Research (TISTR). The samples were 150 researchers of Thailand Institute Scientific and 
Technological Research which consisting of the research experts, senior research officers, research officers 
and assistant research officers. The approved questionnaire was used as research tool. Data were 
analyzed by the computer program for descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and 
standard deviation, as well as inferential statistics, including simple and multiple linear regressions for 
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determining the factors that influencing the research engagement of researchers in Thailand Institute 
Scientific and Technological Research. The results revealed that most of the researchers had high levels of 
research engagement and job satisfaction whereas their perceived organizational support and 
understandings in Thailand 4.0 policy were found to be at the moderate levels. In addition, the factors 
that related to perceived organizational support, job security and satisfaction, and mentally challenging 
works were found to positively influence the research engagement of researchers in Thailand Institute 
Scientific and Technological Research at statistical significant level of 0.05. 
Keywords: Research engagement, Perceived organizational support, Understanding in Thailand 
4.0 policy, Job satisfaction 
 
วันที่รับบทความ              : 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ            : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ  : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNI per capital) [1], [2] พบว่า ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-
income Trap) รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ก าหนดนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
ขึ้น [3] เพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นและกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีข้ึน ตามหลักการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน [2] นอกจากนั้นรัฐบาลได้
มอบหมาย ให้หน่ วย งานกลางที่ ท าหน้ าที่ ใ นการ
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการ
วิจัยของประเทศ ด า เนินการจั ดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ ฉบับที่  9 ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในปฏิรูประบบการวิจัยของ
ประเทศ [4] เพื่อให้เป็นประเทศไทย 4.0 และการที่จะ
เป็นประเทศไทย 4.0 ได้นั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิรูประบบการวิจัยตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เป็นการปฏิรูปด้านการวิจยั พัฒนา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

แต่ถึงกระนั้นประเทศไทยยังคงพบปัญหาและข้อจ ากัด
ของการวิจัยและพัฒนา อาทิเช่น จ านวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภาคส่วนของเอกชนที่มีอัตราสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร [5] ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาประเทศที่
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงองค์
ความรู้พื้นฐานในการท าการวิจัยและพัฒนา [6] เป็นต้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยจะ
เป็นประเทศไทย 4.0 มีรายได้สูงขึ้นและกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการ
พัฒนาประเทศ คือ การให้ความส าคัญกับงานด้านการ
วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อด าเนินการตามภารกิจหลัก คือ การวิจัยพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานการวิจัย
และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้
เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม [7]  ซึ่ งภารกิจหลักดั งกล่ าว เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
ที่ว่า “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” [4] แต่จากการส ารวจข้อมูล
งานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
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ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 พบว่า จ านวน
งานวิจัยท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 
2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 
2560 กลับมีจ านวนลดลง [7] อาจมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัยด้วยกันที่ท าให้จ านวนงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้
ด า เนินการลดลง อาทิ เ ช่น งบประมาณสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ แนวทางองค์ความรู้ที่มียัง
น้อยไป เวลาในการท าวิจัยที่ค่อนข้างมีจ ากัด ขาดที่
ปรึกษาและผู้ช่วย และปัญหาด้านเจตคติต่อการท างาน
วิจัยของผู้วิจัย ซึ่งบางคนท าเพียงเพื่อการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ในทางกลับกันยังมีนักวิจัยที่
อยากท างานวิจัย  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ช่วยสร้าง
ความเ ช่ือมั่นให้กับตนเอง ต้องการผลการวิจัยมา
แก้ปัญหาและน าไปวางแผนพัฒนา สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานวิจัย 
นอกจากน้ีการรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน
จากผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน หรือที่เรียกว่าการสนับสนุนจาก
องค์กร [8] หากได้รับไม่ เพียงพอ หรือไม่ได้รับการ
สนับสนุน ก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านจิตใจ และ
พฤติกร รมในการท า ง านของบุคคล  [9 ]  ท า ให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [10] ความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การท างานอันเกิดจากความพอใจในงาน ที่ประกอบด้วย 
เนื้องานท่ีปฏิบัติงาน ความชัดเจนในงาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน [11] อาจ
ลดลงได้ 
     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องว่างของความต้องการ
พัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนา จึงให้ความส าคัญ
กับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท า
วิจั ยของนักวิจั ย ในสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และผลักดันให้นักวิจัยเกิดการสร้างผลงานวิจัย ด้วยความ
เต็มใจ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิดให้กับการเขียน
ผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1. เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย 
ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ระดับความ
เข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระดับความพอใจใน

งาน ของนักวิจั ยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการท างานวิจัย 
     2.2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และความพอใจในงาน ความตั้งใจ
ในการท างาน เพื่ อน า เนื้อหาที่ ได้มาท าการสร้ าง
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลตามตัว
แปรของการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
     1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0  
     2. การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ จากแนวคิด
ของ Eisenberger et al. [12] ประกอบด้วย ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงาน ด้านความ
มั่นคงในการท างาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านการ
ปฏิบัติงาน  
     3. ความพอใจในงาน จากแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพอใจในงานของ Stephen, P. Robbins [13] 
จ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญา ความเสมอภาคในการได้รับรางวัล การให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างาน การช่วยเหลือ
สนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับงาน  
     4. ความตั้งใจในการท างานวิจัย ตามแนวคิดของ 
Schaufeli and Bakker [14] ประกอบด้วย ความขยัน
ขันแข็ง ความทุ่มเทในการท างาน และความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับงาน 
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการด าเนินวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้การส ารวจจากประชากรที่ท างานด้านวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนัก
ทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย โดยท าการศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ประกอบด้วย 
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1. ศึกษาข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความพอใจในงาน และความตั้งใจในการท างาน 
เพื่อน ามาสร้าง/ออกแบบตัวแบบในการศึกษา และสร้าง
แบบสอบถาม  

2. ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักทาง
สถิติ  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษา ได้แก่  นั กวิจั ย ใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนัก
ทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย จ านวน 213 คน โดยเก็บข้อมูล
จากตัวอย่าง จ านวน 150 ตัวอย่าง ด้วยการเปิดตาราง 
Krejcie and Morgan [15] โดยท าการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้น 
ขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบตามล าดับช้ัน ขั้นที่ 2 คือ การ
แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วย
วิธีการจับฉลากตามขนาดของตัวอย่างนักวิจัยในแต่ละ
ต าแหน่ง 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ท าการ
พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ได้ท าการศึกษาไว้ และทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาและความเชื่อมั่น แบบสอบถามประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อ
เดือน เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นลักษณะ
แบบทดสอบ เพื่อทดสอบถึงความรู้ ความเข้าใจของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งค าตอบมีเพียง 2 ตัวเลือก และ
สามารถตอบได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ตามแนวคิดของ Eisenberger et al. [12] ประกอบด้วย 
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงาน ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัยของ เปรม
จิตร์ คล้ายเพ็ชร [16] เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็น
ที่มีต่อเรื่องดังกล่าว 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความพอใจในงานจากแนวคิดปัจจัย
ที่มีผลต่อความพอใจในงานของ Stephen, P. Robbins 

[13] จ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญา ความเสมอภาคในการได้รับรางวัล การให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างาน การช่วยเหลือ
สนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับงาน  พัฒนาแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ 
ศศินันท์ ทิพย์โอสถ [11] เป็นแบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นท่ีมีต่อเรื่องดังกล่าว 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการท างานวิจัยตาม
แนวคิดของ Schaufeli and Bakker [14] ประกอบด้วย 
ความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทในการท างาน และความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน พัฒนาแบบสอบถามมาจาก
งานวิจัยของ ภรรคพร เล็กขาว [17] เป็นแบบสอบถาม
วัดความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องดังกล่าว 

น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จ
ทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใน
การหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้การทดสอบการถดถอยอย่างง่าย 
และการถดถอยแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
5. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 150 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 62 มีอายุอยู่
ระหว่าง 36 - 46 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มี
สถานภาพโสด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48 มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทจ านวนสูงสุด จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิจัย 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42 มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.7 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 
30,000 บาท จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3  

จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านความ
ตั้งใจในการท างานวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และความ
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พอใจในงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มี
ระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย และระดับความพอใจ
ในงานภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ระดับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และระดับความเข้าใจนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
ทดสอบปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัย
ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย พบว่า 

ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคง
ในการท างานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัย
ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ดังสมการ ความตั้งใจในการท างานวิจัย 
= 2.619 + 0.368(การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
ด้านความมั่นคงในงาน) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ  เท่ ากั บ  0.482 และสามารถอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 23.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  ดังสมการ ความตั้งใจในการท างานวิจัย = 
2.457 + 0.247(ความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้า
ทายระดับสติปัญญา) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ 0.494 สามารถน ามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้
ร้อยละ 24.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้

1. ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของนักวิจัยไม่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของนักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
เพราะ ณ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่า

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัย 

2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความ
มั่นคงในการท างานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างาน
วิจัยของนักวิจั ย ในสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานเกิดความ
เช่ือมั่นว่าองค์กรจะอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยเหลือ
พนักงานเสมอ [18] จนส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน [19] การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การจึงมีผลต่อการท างาน [9] ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ 
Sythanonxay Xangsayasane [20] ที่พบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางตรงในเชิง
บวกกับความมุ่งมั่นในการท างาน ดังนั้น องค์กรจึงควร
เห็นความส าคัญของการให้การสนับสนุนการท างานแก่
พนักงานในทุกระดับ มิใช่เพียงแค่นักวิจัยเพียงกลุ่มเดียว 
เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยังเป็นการแสดงถึงความผูกพันธ์ท่ีองค์กรมีต่อพนักงาน  

3. ความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานท่ีท้าทายระดับ
สติปัญญามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศจึงควรการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้านอย่างเต็มที่ มี
อิสระในการปฏิบัติงาน มีโอกาสในการรับรู้ถึงผลการ
ปฏิบัติงานท าให้พนักงานเกิดความพอใจในงาน [13] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saimir [21] และBrenda 
[22] ที่พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการท างานเชิงบวก ดังนั้นการที่องค์กรจะ
มอบหมายงานให้นักวิ จั ยปฏิบั ติ ควรพิจารณาถึ ง
คุณลักษณะของงานที่เหมาะสมนักวิจัย ตลอดจนการให้
การสนับสนุน รางวัล และผลตอบแทนเพื่อท าให้เกิด
ความพอใจในงาน  

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้ งนี้  พบว่า นักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มี
ระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย และระดับความพอใจ
ในงานอยู่ในระดับมาก ระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และระดับความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ การรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคงในการท างาน 
และความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัย ท าให้ทราบว่านักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มีความตั้งใจและความพอใจในการท างานวิจัยอยู่ระดับ
มาก รวมถึงปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน และความพอใจในงาน ด้าน
ลักษณะงานท่ีท้าทายระดับสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการท างานวิจัย ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยเพื่อให้นักวิจัย  ผู้บริหารในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการวิจัย
และพัฒนาได้น าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผล 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ด้านบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ความพอในใน
งาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับสติปัญญาของ
นักวิจัยมีอิทธิพลท าให้เกิดความตั้งใจในการท างานวิจัย 
ดังนั้น นักวิจัยควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย
การเปิดโอกาสให้ตนเองได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญเฉพาะด้านอย่างเต็มที่ เช่น  

     1.1 การเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
การใช้เครื่องมือหรือเทคนิค วิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อนหรือยังไม่เคยใช้งาน 

    1.2 การเข้าศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะในด้านการท างานใหม่ๆ 

     1.3 ควรแสดงศักยภาพด้านคิดงาน ข้อเสนอ
โครงการที่ สร้ างสรรค์  เป็นประโยชน์  และทันต่อ
เหตุการณ์ 

2. ด้านองค์กร จากงานวิจัยพบว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคงในการท างานมี
อิทธิพลที่ท าให้นักวิจัยเกิดความตั้งใจในการท างานวิจัย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ควรสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักวิจัยในองค์กร ด้วยการ
แสดงให้เห็นว่านักวิจัยในองค์กรจะคงอยู่กับองค์กร
ตลอดจนครบเกษียณอายุ เช่น 

     2.1 การให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ด้วยการเปิดให้มีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในทุกๆ ปี มี
เกณฑ์การพิจารณาจากงานท่ีปฏิบัติจริง 

     2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
งานท่ีปฏิบัติ (pay for performance) 

     2.3 การสร้างความคุ้มครองมิให้ต้องออกจากงาน 
และขาดรายได้โดยไร้เหตุผล 

3. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
ควรมีการติดตามผลจากการน านโยบายมาใช้ว่าสามารถ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และนอกจากนี้
ควรมีระเบียบที่เอื้อต่อการด าเนินงานภายใต้นโยบาย
เพื่อให้งานราบรื่น เป็นต้น 
8.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต 

1. จากการศึกษางานวิจัยควรมีการเพิ่มปัจจัยด้านอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยหรือองค์กรอื่นๆ ท่ีมีภารกิจด้านการวิจัยและ
พัฒนา เช่น ความสุขในการท างาน การท างานเป็นทีม 
การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อองค์กรจะได้
สร้างแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้
นักวิจัยมีก าลังใจในการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2.  จากผลการวิจัยควรมีการศึกษาการวิจัยเชิง
คุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของนักวิจัย
ยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
เพิ่มเติมในกลุ่มพนักงานสายงานปฏิบัติการเนื่องจากสาย
งานนี้ เป็นสายงานที่คอยสนับสนุนการท างานให้กับ
นักวิจัยในการท างานวิจัย ดังนั้น ในแต่ละองค์กรจึงควร
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของกลุ่มพนักงานสาย
งานปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดก าลังใจที่ดีในการ
ท างาน 
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