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อัจฉรีย์ มานะกิจ1 และ ประสพชัย พสุนนท์2
Atcharee Manakij and Prasopchai Pasunon

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานและระดับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน และศึกษา
ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการท�ำงาน และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรม
การพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 373 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ผลการวิจัยเมื่อท�ำการพิจารณารายด้านพบว่า ความสุขในการท�ำงานด้านความรักในงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านผลส�ำเร็จในงานและด้าน การติดต่อสัมพันธ์ ตามล�ำดับ ส่วนความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
การท�ำงานด้านความอุทิศตนให้งานมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึกว่างานมีความส�ำคัญและเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวติ และด้านความกระตือรือร้นตามล�ำดับและเมือ่ วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรความสุขใน
การท�ำงานกับชุดตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานพบว่า มีตัวแปรในชุดความสุขในการท�ำงานทั้งหมด 4 ตัวแปร ที่มี
ค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล และตัวแปรในชุดความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานทัง้ หมด 3 ตัวแปร ทีม่ คี า่ น�ำ้
หนักความส�ำคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล
ค�ำส�ำคัญ : ความสุขในการท�ำงาน: ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
Abstract
The objectives of this research were to 1) investigate the level of happiness in work and the level of
commitment to work, and to 2) analyze the canonical commitment between the happiness in work and
the commitment to work of the community development specialists at Department of Community
Development. The samples of this research were three hundred and seventy-three community development
specialists at Department of Community Development selected by random sampling. The questionnaire
with the five point rating scale was the research tool. The data received were analyzed by percentage,
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mean, standard deviation, and Canonical Correlation Analysis.
The results revealed that when considering at each aspect of happiness in work, the aspect of work
passion received the highest mean score. Next on down were the aspects of recognition, achievement,
and human relations, respectively. On the other hand, in terms of commitment to work, the aspect of
dedication received the highest mean score. Next on down were the aspects of feeling that the job was
important and a part of their lives, and enthusiasm, respectively. In addition, the results of the canonical
correlation analysis showed that there were four variables of happiness in work had weight values that
affected canonical variables, and there were three variables in commitment to work had weight values that
affected canonical variables.
Keywords : Happiness in Work; Commitment to Work
บทนำ�
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและพยายามที่จะแสวงหา เพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเบิกบานใจ งาน ถือเป็น
หนึง่ ในสิง่ ทีท่ ำ� ให้เราเกิดความสุขและเป็นกิจกรรมทีใ่ ช้เวลาไปมากกว่าหนึง่ ในสามของชีวติ หากเรามีความสุขกับการท�ำงาน ย่อม
จะส่งผลให้เราเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มใจที่จะพยายามท�ำงานต่างๆให้ประสบผลส�ำเร็จ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร
(Fisher, 2009) ทั้งนี้การที่เรามีชีวิตที่เป็นสุขหรือไม่มีความสุขนั้น มีผลมาจากการที่เรานั้นสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ
ในชีวิตประจ�ำวันได้ รวมถึงเรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีข้าราชการเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562) ทั้งนี้ปัจจุบัน
กรมการพัฒนาชุมชนให้ความส�ำคัญกับ “ความสุขในการท�ำงาน” ในการขับเคลือ่ นงานด้วย “ยุทธศาสตร์แห่งความสุข” (Happiness strategy) ซึ่งมุ่งเน้นให้ข้าราชการท�ำงานอย่างมีความสุข โดยมีทักษะ มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นในการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการที่ทุกคนจ�ำเป็นต้องมีและใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การ
ปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Dubois and Rothwell, 2004)
ด้วยเหตุนผี้ ้วู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมัน่
ทุ่มเทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนที่เป็นบุคลากรหลักที่ขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนา
ชุมชน ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ เพื่อจะน�ำ
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในเรื่องความสุขในการท�ำงานที่
ส่งผลต่อความมุง่ มั่นทุ่มเทในการท�ำงานก่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาองค์กรให้มขี ีดความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึน้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานและระดับความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการท�ำงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานของนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
การท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
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ความสุขในการทำ�งาน (Work Happiness)
ความสุขในการท�ำงาน เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนปรารถนาทีจ่ ะได้รบั การสร้างความสุขในการท�ำงาน จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่างมากในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ท�ำให้ผู้ปฎิบัติงานมีความสุขในการท�ำงานมีด้วยกันหลายปัจจัย ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นกับรายได้
ความมัง่ คง สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจัยพืน้ ฐานเพียงอย่างเดียว แต่อาจขึน้ กับปัจจัยด้านอืน่ ๆ ด้วย เช่น ด้านสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ อารมณ์ โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน ลักษณะงานที่ท�ำ และลักษณะสังคม เป็นต้น
แนวคิดความสุขในการท�ำงานส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ประยุกต์มาจากแนวความคิดของ (Manion , 2003) ที่กล่าวว่า
ความสุขในการท�ำงานนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (Connection) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทีท่ ำ� ให้ตนเองรูส้ กึ
พอใจที่ได้ท�ำงาน (เอกลักษณ์ ตั้งสังขะรมย์, 2555) นับได้ว่าเป็นพื้นฐานที่ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานที่
ท�ำงาน เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างการปฎิบัติงาน
2. ด้านความรักในงาน (Love of The Work) หมายถึง การท�ำงานโดยที่ภาวะจิตใจไม่มีความทุกข์ สบายกายสบายใจ
เพลิดเพลินขณะท�ำงาน ท�ำให้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย (ณัฐชนันท์พร ทิพย์รักษา, 2556) กับงานที่ได้รับมอบหมาย รับรู้ว่าตนเอง
มีหน้าที่ในการท�ำงานให้ส�ำเร็จมีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของงานมีความกระตือรือร้นในการที่จะปฎิบัติงานและรู้สึก
เป็นสุขที่ได้ปฎิบัติงาน
3. ด้านความส�ำเร็จในงาน (Work Achievement) เป็นการรับรู้ว่าตนปฎิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดและเกิด
ผลลัพธ์การท�ำงานในทิศทางบวก ท�ำให้รสู้ กึ มีคณ
ุ ค่าในชีวติ เกิดความภาคภูมใิ จในการปฎิบตั งิ านให้สำ� เร็จลุลว่ ง เกิดความก้าวหน้า
ของงาน โดยองค์กรเกิดการพัฒนา ซึง่ ความสุขนัน้ จะท�ำให้เรารูส้ กึ สดชืน่ และมีชวี ติ ชีวา และส่งผลต่องานทีบ่ รรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ (ประทุมทิพย์ แก้วเกตุ, 2551)
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ (recognition) การที่บุคลากรจะมีความสุขในการท�ำงานได้นั้น จะต้องมีการก�ำหนดเป้าหมาย
ที่ท�ำให้ตนเองรู้สึกว่าสังคมนั้นยอมรับในความสามารถของตน และสามารถเห็นเส้นทางของความส�ำเร็จได้ (จิรา เติมจิตรอารีย์,
2550)
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งาน (Dedication)
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ ในการท�ำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส�ำเร็จ ซึ่งในปัจจุบันเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมาก สอดคล้องกับ (Lloyd, 2008)
เป็นผู้พัฒนาแบบวัดความทุ่มเทในการท�ำงานซึ่งถือเป็นต้นแบบที่นักวิจัยนิยมน�ำไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเขามองว่าความ
พยายามทุ่มเทเป็นความสมัครใจของตัวบุคคลที่จะพยายามทุ่มเทเวลา ทุ่มเทความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นเพื่อให้งาน
สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ (Honderich, 1995) กล่าวว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นค�ำที่ใช้อธิบายความรู้สึก
ที่จะตอบสนองความต้องการจากภายในซึ่งบุคคลมองว่างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนเองและเกิดความผูกพันทางด้านจิตใจต่อ
งาน ส่งผลให้เกิดความทุ่มเท ที่ส่งผลมาจากความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กล่าวคือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นปัจจัยการตอบ
สนองความต้องการจากภายใน โดยเป็นการทุม่ เทแรงกายแรงใจและความรักให้แก่องค์กรทีเ่ น้นความเข้มข้นทัง้ ด้านอารมณ์เชิง
บวกและด้านความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อท�ำงานขององค์การในความรับผิดชอบให้ส�ำเร็จส่วนความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การนั้นเน้นความรู้สึกเป็นเจ้าของงานและความกระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะท�ำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด (Vance, 2006) เพื่อ
มุง่ เน้นการขับเคลือ่ นองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเข้าใจบุคลากรขององค์กรเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการท�ำงาน
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะส่งผลต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทของการตั้งใจที่จะท�ำเพื่อตอบแทนให้แก่องค์กร ที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงาน
แนวคิดความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงาน ส�ำหรับการวิจยั ในครัง้ นีป้ ระยุกต์มาจากแนวความคิดของ (Schaufeli, Taris and
Rhenen, 2008) และ (Schaufeil and Bakker’s, 2004) ที่ว่าองค์ประกอบของความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานของบุคลากร
ที่มีต่องานมี 3 ด้าน ดังนี้
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1. ด้านความกระตือรือร้น (Vigor) คือ การมีพลังในการท�ำงานและยืดหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะท�ำงานเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามในการท�ำงานและมีความเพียรพยายามในการท�ำงานแม้เผชิญอุปสรรคและมีความปรารถนาทีจ่ ะทุม่ เทแรงกายในการ
ท�ำงานแม้ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนก็ตาม
2. ด้านความเต็มใจอุทิศตนให้กับงาน (Dedication) คือ การที่บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานเสมอมีความกระตือรือร้น
รู้สึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาลใจ และรู้สึกท้าทายในการท�ำงาน (อรพินทร์, 2557) พร้อมทั้งทุ่มเทแรงกายให้กับงานอย่างเต็ม
ที่ มีความภาคภูมิใจและท้าทายกับงานอยู่เสมอ
3. ด้านการรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Absorption) คือ การที่บุคลากรมีความมุ่งมั่นกับงานอย่างมาก โดยขณะ
ท�ำงานจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวและรู้สึกว่าไม่อยากจะละทิ้งจากการทํางานและเห็นว่างานนั้นเป็นส่วนส�ำคัญมากส่วนหนึ่งใน
ชีวิต ท�ำให้ตนเองมีคุณค่า (May et al., 2004)
กรอบแนวคิดงานวิจัย
เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั มีความสนใจในเรือ่ งความสุขในการท�ำงาน และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานถึงความสัมพันธ์ทมี่ รี ว่ มกัน
เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในเรื่องความสุขในการท�ำงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
สรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยแสดงดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัยระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลจ�ำนวน 59 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจ ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ ความ
สุขในการท�ำงาน ประกอบด้วย ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงานด้านผลส�ำเร็จในงานและด้านการได้รับการยอมรับ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน ประกอบด้วย ด้านความกระตือรือร้น ด้านการอุทิศตนให้งานและด้านความ
รู้สึกว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
3. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 5,574 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามแนวทางของ (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 373 คน วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling or Judgment Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ�ำนวน 8 ข้อ ข้อมูลความสุขในการท�ำงาน จ�ำนวน 20 ข้อ และข้อมูลความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
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การท�ำงาน จ�ำนวน 15 ข้อ ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้วิธีของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961) แบ่งระดับการวัดออกเป็น 5
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และวิเคราะห์ระดับความสุขในการท�ำงานและระดับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาร์โนนิคอลส�ำหรับการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรสองชุดที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มได้อย่างชัดเจน
ของแต่ละตัวแปร ดังนี้
HP1 หมายถึง ความสุขในการท�ำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์
HP2 หมายถึง ความสุขในการท�ำงานด้านควารักในงาน
HP3 หมายถึง ความสุขในการท�ำงานด้านผลส�ำเร็จในงาน
HP4 หมายถึง ความสุขในการท�ำงานด้านการได้รับการยอมรับ
DE1 หมายถึง ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความกระตือรือร้น
DE2 หมายถึง ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความอุทิศตนให้งาน
DE3 หมายถึง ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความรู้สึกว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามงานวิจยั ไปพิจารณาความ
สอดคล้องและความครอบคลุมของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีค่าระหว่าง 0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่า ข้อ
ค�ำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย (ทรงศักดิ์ ภู่สีอ่อน, 2551)โดยข้อค�ำถามทุกข้อผ่านเกณฑ์และสามารถ
น�ำไปใช้ในการสอบถามได้จริงโดยมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป ทุกข้อค�ำถามท�ำการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
การน�ำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 30 คน จากนั้นน�ำมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ความสุขในการ
ท�ำงาน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 โดยก�ำหนดให้ค่า
ความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟามีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.7 แสดงว่า เครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นสูง (Nunnally,
1978)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS แบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักวิชาการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ
ขัน้ ตอนที่ 2 ท�ำการวิเคราะห์ระดับความสุขในการท�ำงาน และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ระดับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 ท�ำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 ท�ำการวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical
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Correlation Analysis) โดยจะท�ำการแปลผลจากค่าCanonical Correlation, Canonocal R2, Wilk’s Lambda, χ 2 และ
p-value
ผลการวิจัย
1. จากตัวอย่างที่สุ่ม กรมการพัฒนาชุมชน สถานภาพโดยรวมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ�ำนวน 288 คน (ร้อยละ 74) อายุ
ระหว่าง 30 - 40 ปี จ�ำนวน 228 คน (ร้อยละ 58.6) สถานภาพสมรส จ�ำนวน 240 คน (ร้อยละ 61.7) ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ�ำนวน 269 คน (ร้อยละ 69.2) ภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดจ�ำนวน 319 คน (ร้อยะ 82) รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000
บาทขึ้นไป จ�ำนวน 252 คน (ร้อยละ 64.8) ระยะเวลาการท�ำงาน 1 - 5 ปี จ�ำนวน 222 คน (ร้อยละ 57.1) และมีระดับต�ำแหน่ง
ของงานระดับปฎิบัติการ 250 คน (ร้อยละ 64.3)
2. ระดับความสุขในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(X = 4.34, SD = 0.425) เรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อยรายด้าน ดังนี้ ด้านความรักในงาน (X = 4.44, SD = 0.419) ด้านการ
ได้รับการยอมรับ(X = 4.34, SD = 0.456) ด้านผลส�ำเร็จในงาน (X = 4.29, SD = 0.388) และด้านการติดต่อสัมพันธ์ (X =
4.28, SD = 0.438) ตามล�ำดับ แสดง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความสุขในการท�ำงาน ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ความสุขในการทำ�งาน
1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (HP1)
2.ด้านความรักในงาน (HP2)
3.ด้านผลสำ�เร็จในงาน (HP3)
4.ด้านการได้รับการยอมรับ (HP4)
รวม

X
4.28
4.44
4.29
4.34
4.34

5
SD
0.438
0.419
0.388
0.456
0.425

ระดับ ลำ�ดับ
มาก
4
มาก
1
มาก
3
มาก
2
มาก

ระดับความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานของ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก (X = 4.21, SD = 0.520) เรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อย รายด้าน ดังนี้ ด้านความกระตือรือร้น (X = 4.16, SD = 0.531)
ด้านความอุทศิ ตนให้งาน (X = 4.28,SD = 0.476) และด้านความรูส้ กึ ว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ (X = 4.20,
SD = 0.553) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งาน
1.ด้านความกระตือรือร้น (DE1)
2.ด้านความอุทิศตนให้งาน (DE2)
3.ด้านความรู้สึกว่างานมีความสำ�คัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (DE3)
รวม

X
4.16
4.28
4.20
4.21

SD
0.531
0.476
0.553
0.520

ระดับ ลำ�ดับ
มาก
3
มาก
1
มาก
2
มาก
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3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างตัวแปรในชุดความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการท�ำงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างมีค่าอยู่ระหว่าง 0.494 – 0.784 ซึ่งสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่าและพบว่า ระหว่างชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงานกับชุดความมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการท�ำงานไม่มีค่าเป็นศูนย์ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ข้ามกลุ่มกัน 3 ล�ำดับ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสุขใน
การท�ำงานด้านการได้รับการยอมรับ(HP4) กับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความกระตือรือร้น (DE1) มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.716 ความสุขในการท�ำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์ (HP1) กับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความ
กระตือรือร้น (DE1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.687 และความสุขในการท�ำงานด้านการได้รับการยอมรับ (HP4)
และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานด้านความอุทศิ ตนให้งาน (DE2) มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.681 แสดงว่า ตัวแปร
ทัง้ สองกลุม่ มีความสัมพันธ์ขา้ มกลุม่ กันอย่างเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในขัน้ ต่อไป แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างความสุขในการท�ำงาน (HP) กับความมุ่งมั่นทุ่มเท ในการท�ำงาน
(DE) ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
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HP1
HP2
HP3
HP4
DE1

HP1
1.000
0.602**
0.533**
0.642**
0.687**

HP2

HP3

HP4

DE1

1.000
0.565**
0.638**
0.528**

1.000
0.692**
0.583**

1.000
0.716**

1.000

0.499**
0.595**

0.681**
0.661**

0.784**
0.728**

DE2
0.622**
0.555**
DE3
0.608**
0.494**
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

DE2

DE3

1.000
0.739**

1.000

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงานกับชุดตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน ประกอบ
ด้วย ฟังก์ชันคาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน โดยฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ 0.813 ค่า p-value เท่ากับ
0.000 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.001 โดยชุดตัวแปรทั้งสองชุด มีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 66.2 (Rc2 เท่ากับ 0.662)
ส�ำหรับฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 2 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.265 ค่า p-value เท่ากับ 0.000 ที่ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 7 (Rc2 เท่ากับ 0.070) และส�ำหรับฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 3 มีค่าสหสัมพันธ์คา
โนนิคอล เท่ากับ 0.100 ซึง่ ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ผูว้ จิ ยั จึงไม่นำ� มาพิจารณาค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญคาโนนิคอล ส่งผลให้มฟี งั ก์ชนั
คาโนนิคอลที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ 2 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 และ 2 ส�ำหรับการเลือกฟังก์ชัน
ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนัน้ ควรเลือกใช้ฟงั ก์ชนั ทีม่ คี า่ สหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงกว่าในการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (cheanchana , 2015) จากผลที่ได้นั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ที่สูงที่สุด ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแสดง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงาน กับชุดตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเท ในการท�ำงาน
ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
Canonical
Canonical Correlation Canonical R2 Wilk’s Lambda
χ2
p-value
Function
(Rc)
(Rc2)
1
0.813**
0.662
0.311
429.42 0.000
2
0.265
0.070
0.920
30.57 0.000
3
0.100
0.102
0.999
3.76
0.152
*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 Multivariate test of significance (wilk’s Lambda = 0.311, p = 0.000)
ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 ตัวแปรในชุดความสุขในการท�ำงาน และชุดตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานมีค่าสัมบูรณ์
ของค่าสัมประสิทธิโ์ ครงสร้างสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.30 ทุกตัว โดยทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงลบทุกตัว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้านักวิชาการพัฒนาชุมชน มีความสุขในการท�ำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านผลส�ำเร็จในงาน
ด้านการได้รับการยอมรับอยู่ในระดับต�่ำ จะส่งผลให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความ
กระตือรือร้น ด้านความอุทศิ ตนให้งาน รวมถึงด้านความรูส้ กึ ว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ อยูใ่ นระดับต�ำ่ เช่นกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรความสุขในการท�ำงานและตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน พบว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรความสุขในการท�ำงาน มีคา่ น�ำ้ หนักคาโนนิคอลอยูใ่ นระดับสูง สูงทีส่ ดุ คือ ความสุขในการท�ำงาน
ด้านการได้รบั การยอมรับ (-0.753) ความสุขในการท�ำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์ (-0.708) ความสุขในการท�ำงานด้านผลส�ำเร็จ
ในงาน (-0.620) และความสุขในการท�ำงานด้านความรักในงาน (-0.569) ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร มีความ
แปรปรวนร่วมกันในระดับสูง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน มีค่าน�้ำหนักคา
โนนิคอลอยู่ในระดับสูง สูงที่สุดคือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความกระตือรือร้น (-0.778) ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการ
ท�ำงานด้านความอุทิศตนให้งาน (-0.718) และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความรู้สึกว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วน
หนึง่ ของชีวติ (-0.716) ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปร มีความแปรปรวนร่วมกันในระดับสูงเช่นกัน และเมือ่ พิจารณา
เครือ่ งหมายของค่าน�ำ้ หนักคาโนนิคอลของทัง้ สองชุดตัวแปร พบว่า มีเครือ่ งหมายเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลฟังก์ชันที่1 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสุขในการ
ท�ำงาน และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานส่งผลซึ่งกันและกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขใน
การท�ำงานที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ตัวแปรต่างๆ ในการท�ำนายความส�ำเร็จของความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานได้ทุกตัว
โดยภาพรวมนั้นชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงานสามารถอธิบายร่วมกับชุดตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทได้ร้อยละ 68.9 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง (ค�ำนวนจาก (1-Wilks Lamda)x100) = (1-0.311) x 100 = 68.9) แสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์โครงสร้างระหว่างชุดตัวแปร
ตัวแปร

5

Coefficients

Structure
Coefficients

ความสุขในการทำ�งาน
HP1
-0.445
HP2
-0.005
HP3
-0.156
HP4
-0.529
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งาน
DE1
-0.564
DE2
-0.206
DE3
-0.316

ฟังก์ชันที่ 1
Square Structure Canonical
Coefficients (%)
Loading

Canonical CrossLoading

-0.871
-0.699
-0.762
-0.926

75.86
48.86
58.06
85.75

-0.871
-0.699
-0.762
-0.926

-0.708
-0.569
-0.620
-0.753

-0.956
-0.883
-0.880

91.39
77.97
77.44

-0.956
-0.883
-0.880

-0.778
-0.718
-0.716

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสุขในการท�ำงานกับความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงาน
นัน้ ส่งผลซึง่ กันและกันในทิศทางเดียวกัน ซึง่ สนับสนุนทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง กับความสุขในการท�ำงานว่าสามารถใช้ตวั แปรทุกด้าน
มาท� ำ นายความมุ ่ ง มั่ น ทุ ่ ม เทในการท� ำ งานได้ ทุ ก ตั ว สามารถเขี ย นเป็ น ภาพความสั ม พั น ธ์ ข องคาโนนิ ค อลฟั ง ก์ ชั น ที่ 1
ได้ดังแผนภาพที่ 2
น�้ำหนักคาโนนิคอล
-0.708

น�้ำหนักคาโนนิคอล
สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล
-0.813

-0.569

-0.778

-0.718

-0.620
-0.753

-0.716

แผนภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์ของความสุขในการท�ำงาน กับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
จากแผนภาพที่ 2 กล่าวได้ว่า ตัวแปรคาโนนิคอลของความสุขในการท�ำงานกับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานมีความ
สัมพันธ์กันในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรคาโนนิคอลของความสุขในการท�ำงานสูงที่สุด คือ ความสุขในการท�ำงาน
ด้านการได้รบั การยอมรับ รองลงมาคือ ความสุขในการท�ำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์ความสุขในการท�ำงานด้านผลส�ำเร็จในงาน
และความสุขในการท�ำงานด้านความรักในงานตามล�ำดับ และตัวแปรคาโนนิคอลของความมุง่ มัน่ ทุม่ เท สูงทีส่ ดุ คือ ความมุง่ มัน่
ทุม่ เทในการท�ำงานด้านความกระตือรือร้น ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานด้านความอุทศิ ตนให้งานและความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการ
ท�ำงานด้านความรูส้ กึ ว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ตามล�ำดับ จึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรทุกตัวนัน้ มีความสัมพันธ์กนั
หากขาดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งไปจะส่งผลกระทบตัวแปรอื่นๆ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการทำ�งานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
The Canonical Correlation Between Work Happiness and Dedication of Community Development Specialist

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท�ำงานและความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในระดับสูง
ดังนี้
1. ความสุขในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีความสุขในการท�ำงานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และเมือ่ พิจารณาแต่ละด้าน เรียงล�ำดับจาก
มากไปน้อย คือ ด้านความรักในงานด้านการได้รับการยอมรับ ด้านผลส�ำเร็จในงาน และด้านการติดต่อสัมพันธ์ ตามล�ำดับ ทั้งนี้
เนื่องมาจากนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน ให้แก่เครือข่ายงานพัฒนา
ชุมชน มาเป็นเวลานาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนท�ำงานด้วยความรักจึงเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ ห้กบั ชุมชน ส่งผลให้เกิดความสุขในการทาํ งานทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ชุมชนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ปพิชญา วะนะสุข, 2552)
ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท�ำงานของต�ำรวจกองบังคับการอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธรภาค 5 จังหวัด
เชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจัยด้านความรักในงานมีผลต่อความสุขในการท�ำงาน สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามล�ำดับขั้นของ
(Maslow, 1987) ที่กล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ว่ามีความต้องการความรักและการยอมรับจากสังคม (belonging or
social needs) เป็นความต้องการในการอยู่ร่วมกัน การได้รับการยอมรับจากคนอื่นมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ทางสังคมเป็นทีย่ อมรับของคนภายในชุมชนในการเข้ามาพัฒนาชุมชนให้กบั ชาวบ้านจึงก่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนได้รบั การยอมรับ
จากชาวบ้าน ส่งผลให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท�ำพัฒนาชุมชน
ส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จในงานมากมาย
2. ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นัก
วิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความอุทิศตนให้กับงาน ด้านความรู้สึกว่างานมีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
และด้านความกระตือรือร้น ตามล�ำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีภาระงานที่ค่อนข้าง
มากและมีความเร่งด่วนในการท�ำงาน อาจท�ำให้เกิดความไม่สมดุลของชีวิตการท�ำงานและชีวิตครอบครัวที่ท�ำให้ไม่มีความสุข
ในการท�ำงาน ดังนั้นหากผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างความสุขในการท�ำงานให้กับคนในองค์กร ย่อมจะท�ำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการท�ำงานมากยิง่ ขึน้ ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลือ่ นองค์กร ให้มขี ดี สมรรถนะทีส่ งู ขึน้ ดังที่ (The Ken Blanchard Companies,
2009b) ได้กล่าวไว้ว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานจะท�ำให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกด้านบวกของแต่บุคคลซึ่งมีผลมาจาก
ความสุขในการท�ำงาน ของบุคลากรและความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายไม่ว่าจะต่อการงานหรือบุคคลรอบข้างอย่างต่อเนื่อง
3. สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรความสุขในการท�ำงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานมีฟังก์ชันคาโนนิ
คอลทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.813 นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนฟังก์ชัน
ที่ 2 นั้นมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ 0.265 มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และฟังก์ชันที่ 3 นั้นมีค่าสหสัมพันธ์คาโน
นิคอลเท่ากับ 0.100 ซึง่ ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตจิ ากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้เลือกฟังก์ชนั ที่ 1 ในการอธิบายผล เนือ่ งจากมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยพบว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรความสุขในการท�ำงาน มีค่าน�้ำหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูง สูง
ที่สุด คือ ความสุขในการท�ำงานด้านการได้รับการยอมรับ และความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
มีค่าน�้ำหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูง สูงที่สุด คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานด้านความกระตือรือร้น เนื่องจากมนุษย์
ต้องการที่จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อมนุษย์มีความต้องการ
ทีจ่ ะได้รบั การยกย่องนับถือการยอมรับและท�ำให้ผอู้ นื่ เห็นความส�ำคัญของตน โดยต้องการประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
มีความเจริญก้าวหน้ามนุษย์จงึ ย่อมเกิดความกระตือรือร้นและปรารถนาทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะความสามารถ
ท�ำให้ตนเองมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศรีชล ฉายาพงษ์, 2553)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการท�ำงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำ
ผลการศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น จากการค้นพบว่า หากบุคลากรมีความสุขในการท�ำงาน
แล้วจะส่งผลให้บุคลากรนั้นเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานน�ำมาซึ่งบุคลากรสามารถท�ำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส�ำคัญกับบุคลากรให้เกิดการท�ำงานด้วยความสุข
โดยสามารถน�ำไปวางแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท�ำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการก�ำหนดโครงการต่างๆ ที่
มุง่ เน้นเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ นองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ หน่วยงานควรน�ำ
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรอย่างตรงจุดและน�ำไปเป็นแนวทางในจัดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรท�ำการศึกษาความสุขในการท�ำงานและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้ทราบทัศนคติ แนวคิดรวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและท�ำการศึกษาความสุขใน
การท�ำงาน ด้านอืน่ ๆ เช่น ด้านคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ประสิทธิภาพในการท�ำงานหรือสุขภาพจิตในการท�ำงานของนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นส�ำหรับการน�ำไปใช้ในงานพัฒนาบุคลากรต่อไป
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