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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
The Relationships between job characteristics and work happiness of
employees of Nakhornratchasima Provincial Administration Organization
กชกร เจริญสันธิ์1, ปฏิมา ถนิมกาญจน 2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับ
ความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 227 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง
ความถี่ คารอ ยละค าเฉลี่ย ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพั น ธของตั วแปรดวยวิธีของเพี ยรสั นผล
การศึกษาพบวา คุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบสมติฐานคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางาน พบวา
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: คุณลักษณะของงาน, ความสุขในการทํางาน

Abstract
The purpose of this research was to investigate the relationships between job
characteristics and work happiness of Nakhornratchasima Provincial Administration Organization’s
employees. Questionnaire was instrument. For gathering data with. 227 employees of the Nakhonratchasima the Provincial Administration Organization. Data analysis through employing frequency,
percentage, mean, and standard deviation values. Moreover, Pearson’s correlation technique. Was
used to test relationship between both factors (i.e., job characteristics, and work happiness). The
results indicated that employees’ attitude of the Nakhon-Ratchasima provincial administration
organization regarding job characteristics and work happiness aspects ware high level. Furthermore,
tb test research hypothesis. The job characteristics factor had significant relationship on work
happiness of Provincial Administration Organization Nakhornratchasima’s employees positively (p <
0.01)
Keywords: Perception of job characteristics , work happiness
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บทนํา
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของชีวิตมนุษยใน
ปจจุบัน ทุกคนตองการแสวงหาสิ่งที่ทําใหตนเองเกิดความรูสึกภายในจิตใจที่เรียกวาความสุข ไมวาจะเปนความสุขใน
ชีวิตสวนตัว ความสุขในชีวิตการทํางาน และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความ
ขัดแยง เพื่ อมุงสูการสราง “ความสุข” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) การ
ทํางานในองคการตางๆไมวาจะเปน ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให
บุ คลากรสว นใหญ ต องทุ ม เทให กั บ งานมากขึ้ น จนบางครั้งทํ าให ไม มี เวลาสําหรั บ ชีวิต ความเป น อยู ข องตั วเองและ
ครอบครัว ซึ่งเวลาสวนใหญจะใหกับงานมากกวาชีวิตครอบครัว องคกรตางๆ จึงมีการวางแผนการบริหารทรัพยากร
มนุษยโดยเนนที่การจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงที่จะสรางองคการแหงความสุข ซึ่งการสราง
ความสุขในที่ทํางานถือวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่ทําใหการบริหารองคกรเต็มไปดวยความราบรื่น เมื่อบุคลากรมี
ความสุ ข จะเป น การเพิ่ ม ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ก อ ให เกิ ด ความคิ ด สร า งสรรค แ ละนวั ต กรรม ลด
ความเครี ย ดและความขั ด แย งในองค ก ร ซึ่ งช วยให อ งค ก รเจริญ ก าวหน าและพั ฒ นาได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งความสุขในการทํางานเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในการทํ างาน มีค วามรื่น รมย ในงาน ความพึ งพอใจในงาน และความกระตื อ รือ รน ในการทํ างานโดยทํ างานด ว ย
ความรูสึกสนุกกับการทํางาน และไมมีความวิตกกังวลใดๆในการทํางาน (สุพัตรา ขําโพธิ์, 2552: p.24) การแขงขันที่
เพิ่มมากขึ้นทั้ง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทําใหหนวยงานตางๆตองมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
สรางความสุขและความรื่นรมยในการทํางานเพื่อใหบุคลากรขับเคลื่อนองคการใหเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคุณลักษณะของงานสามารถจูงใจพนักงานใหมีความเต็มใจที่ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสงผลใหมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีและเปนที่ตองการขององคการ (กรกนก ชํานาญกุล, 2556: p. 1) ทําใหเกิดความรื่นรมยในการ
ปฏิบัติงาน ลดความเบื่อหนายจากการทํางาน ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ความกระตือรือรนในการทํางาน สงผลใหการ
ทํางานสําเร็จลุลวง และองคการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรในทุก ๆ องคการ มีความสุขในการทํางานจะ
สงผลใหสังคมมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น (รวมศิริ เมนะโพธิ์, 2550: 34) ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือประสบการณของบุคคลในการ
ทํางาน ซึ่งความสุขในการทํางานนั้นไดแก 1) ความรื่นรมยในการทํางาน เปนความรูสึกของบุคคลในการทํางาน 2)
ความพึงพอใจในงานเปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจ
เต็มใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน 3) ความกระตือรือรนในการทํางาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะ
ทํางานโดยเกิดความรูสึกวาอยากทํางาน มีความตื่นตัวทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็วกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาใน
การทํางาน (Warr, 1990 )
การกําหนดคุณลักษณะงานที่เหมาะสมจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยเทคนิควิธีการกระตุน ให
ผูปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคของงานใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน คุณลักษณะงานจึงเปน
แนวคิดการปรุงแตงงาน มีผลตอสภาวะของจิตใจของบุคคลสงผลลัพธในเรื่องของผลงานและความพึงพอใจของบุคคล
ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากทฤษฎีคุณลักษณะงานนั้นอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งเนนในเรื่องของลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ดีจะเปนเสมือนแรงจูงใจภายใน ในการทํางานของบุคคลที่จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกอยากทํางาน
และผลงานที่ดีจะเปนเสมือนรางวัลที่ใหกับตนเองและถาหากผลงานออกมาไดไมดี บุคคลก็จะพยายามมากขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลงานที่ไมพึงพอใจ เพื่อเพิ่มรางวัลใหกับตนเองจากคุณภาพผลงานที่ดี (Hackman and Oldham, 1980)
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องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่ทําหนาที่ประสานและเชื่อมการ
ทํางานขององคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นเพื่อลดความซ้ําซอนของกิจกรรมและการทํางาน องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ตองรับผิดชอบในดานการใหบริการแกประชาชน เปนสวนกลางในการติดตอระหวางรัฐบาลกับประชาชน
ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีอัตราผูเขารับบริการเปนจํานวนมาก ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีผลทําใหพนักงานราชการมีภาระมากขึ้นจากเดิม เกิดภาระในการทํางาน
เพิ่มขึ้นสงผลให ความหลากหลายของทักษะและความเปนเอกลักษณของงานลดลง ทําใหความเปนอิสระในงานลดลง
เชนกัน สงผลใหความสุขในการทํางานลดลง (หนวยงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา, 2560)
จากป ญ หาดังกล าวขางต น ผูวิ จัย จึงสนใจที่ จ ะศึ ก ษา เรื่องความสั มพั น ธระหวางคุ ณ ลั กษณะของงานกั บ
ความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาคุณลักษณะของงาน
มีความสําคัญในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก ทั้งยังมีผลตอความสุขในการ
ทํางาน หากองคการใดคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องนี้แลวนํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ ก็จะทําใหองคการนั้นมี
ความยื ดหยุน ในการปฏิ บั ติ งาน และเป น แนวทางในการบริห ารงานทํ าให เกิ ด ประสิท ธิภ าพไปสูค วามสํา เร็จตาม
เปาหมายขององคกร
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
กรอบแนวคิด
คุณลักษณะของงาน
1.ความหลากหลายของงาน
2.ความมีเอกลักษณของงาน
3.ความสําคัญของงาน
4.ความมีอิสระในงาน

ความสุขในการทํางาน
1. ความรื่นรมยในงาน
2. ความพึงพอใจในงาน
3.ความกระตือรือรนในงาน
Warr (1990)

Hackman and oldham (1980)

0

สมมติฐานของการวิจัย
คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ พนั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ในป งบประมาณ 2560 ประกอบด วยจํานวน 554 ราย แบ งเป น ผูบ ริห ารระดั บสู ง 3 ราย ข าราชการ 371 ราย
ลูกจางภารกิจ 180 ราย (กองการเจาหนาที่, 2560) เนื่องจากการคุณลักษณะของงานมีความแตกตางกันจึงเลือกศึกษา
ประชากรคือ ขาราชการและลูกจางภารกิจ
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ประชากรและกลุม ตัวอยาง
กลุ มตั วอย าง ที่ ใช ในการวิ จัยครั้ งนี้ คื อ พนั กงานองค การบริหารส วนจั งหวัดนครราชสี มา จํ านวน 227 คน
โดยแบงไปตามหนวยงานตางๆตามสัดสวนของจํานวนผูปฏิบัติงานที่มีอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
จากนั้นใชการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ใช ในการเก็ บ รวบรวมขอมู ลเพื่ อการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม 1 ชุ ด
แบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามคุ ณ ลั ก ษณะของงาน ตามแนวคิ ด ของ Hackman and Oldham (1980)
ประกอบดวย ความหลากหลายของงาน ความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระของงาน
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ตามแนวคิดของ Warr (1990) ประกอบดวย ความรื่นรมย
ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความกระตือรือรนในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบให
เลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูล
โดยการหาค า เฉลี่ ย (x̅ ) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุ ติ ฐ านด ว ย (Pearson
Correlation)
0

0

0

0

0

0

0

0

สรุปผลการวิจัย
ผลวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ
76.2 มีอายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 33.9 สถานภาพสมรส จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ
47.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 57.3 ประสบการณทํางาน16 ปขึ้นไป จํานวน 73
คน คิดเปนรอยละ 34.6 อัตราเงินเดือนอยูที่ 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 34.4
ผลการวิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของงานของพนั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครราชสี ม า โดยนํ าเสนอในรู ป แบบค า เฉลี่ ย (Mean) สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปร
ความหมายเปนคาเฉลี่ยตามเกณฑแตละระดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
x̅
ขอที่
คุณลักษณะของงาน
S.D.
แปลผล
1
ความหลากหลายของงาน
4.07
0.632
มาก
2
ความเปนเอกลักษณของงาน
4.08
0.534
มาก
3
ความสําคัญของงาน
4.12
0.658
มาก
4
ความเปนอิสระของงาน
3.56
0.907
มาก
รวม
3.96
0.563
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวาระดับคาเฉลี่ยคุณลักษณะของงานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
โดยรวมอยู ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด านพบว า ความสํ าคั ญ ของงานอยู ในระดั บ มาก รองลงมาคื อ ความ
หลากหลายของงานและดานเปนเอกลักษณะของงาน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรความหมายเปน
คาเฉลี่ยตามเกณฑแตละระดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
x̅
ขอที่
ความสุขในการทํางาน
S.D.
แปลผล
1
ความรื่นรมยในการปฏิบัติงาน
3.51
0.834
มาก
2
ความพึงพอใจในการทํางาน
3.62
0.829
มาก
3
ความกระตือรือรนในการทํางาน
4.01
0.703
มาก
รวม
3.71
0.679
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ในการทํ างานของบุ ค ลากรองค ก ารบริห ารส วนจั งหวั ดนครราชสี ม า มี ค า เฉลี่ ย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากรองลงมาคือ ความพึงพอใจในการทํางาน และความรื่นรมยในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพั นธระหวางคุณ ลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยนําเสนอในรูปแบบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation)
และแปรความหมายตามเกณฑแตละระดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
Correlations
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X
X1
1
X2
0.602**
1
X3
0.588**
0.602**
1
X4
0.463**
0.531**
0.643**
1
Y
0.561**
0.549**
0.542**
0.527**
0.658**
** p<0.01
จากตารางที่ 3 พบวาคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความสุข ในการทํ างาน อยางมี นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.01 เมื่อพิ จารณาค าความสัม พั นธเป นรายด านพบวา
คุณลักษณะของงานทั้ง 4 ดานมีความสัมพันธในระดับปานกลางซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทํางาน โดย
คุณลักษณะของงานแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ ดานความหลากหลาย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสุข
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ในการทํางานมากที่สุดรองลงมา คือ ดานความเปนเอกลักษณะของงาน ดานความสําคัญของงาน ดานความเปนอิสระ
ของงาน ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของงานของพนั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความสําคัญของงาน
รองลงมาคือดานความเปนเอกลักษณะของงาน ดานความหลากหลาย และดานความเปนอิสระของงาน ตามลําดับ ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดของ Hackman and Oldham (1980) ที่วาคุณลักษณะของงาน วาเปนการออกแบบงานที่มุงเนน
คุณลักษณะงานหลักในงานของผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติที่จะกอใหเกิดการจูงใจในการทํางานและเกิดความพึงพอใจ
ในงาน รวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินทร แซฉั่ว (2553) พบวา คุณลักษณะของงานทุกองคประกอบโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากทุกดาน
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ความกระตือรือรนในการทํางาน
รองลงมาคือดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานความรื่นรมยในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Warr (1990) ไดใหความหมายไววา ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล
ที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน ประกอบดวยความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน และความ
กระตือรือรนในการทํางาน รวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจยา อังกูรสุทธิพันธ (2556) พบวา ความสุขในการ
ทํางานของพนักงานอยูในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความสัมพันธคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยใช ก ารทดสอบค า สั ม ประสิ ท ธิ์ สั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น (Pearson Product Moment
Correlation) ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้นหาก พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีคุณลักษณะของงานโดยรวมที่ดีจะสัมพันธกับ ความสุขใน
การทํางานของพนักงานไปดวย ทั้งนี้ ผลการศึกษาทําใหเขาใจบทบาทการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาในการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับความสุขในการทํางานโดยอาศัยความสัมพันธดังกลาวซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาบุคลากรปฏิบัติงานตองใชทักษะหลายๆเพื่อใหงานสําเร็จ โดยบุคลากรจะสามารถทํางาน
นั้นๆไดตองมีการกําหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และใหความสําคัญของงานใหมากขึ้น เปดโอกาสใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดตัดสินใจไดดวยตนเองในการทํางานใหมากขึ้น เพื่อใหบุคลากรรูสึกถึงความรับผิดชอบตอผลงานที่ตน
ปฏิบัติอยู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ แซฉาย (2560) พบวา การรับรูคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ
กับ ความสุข ในการทํ างานของพนักงานบริษั ท ดาต า เพาเวอร จํ ากั ด มีค วามสัม พั นธท างบวกในระดับ ต่ํา อยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 นอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ รุ จ ยา อั งกู ร สุ ท ธิ พั น ธ (2556) พบว า
คุ ณ ลั ก ษณะของงานกั บ ความสุ ข ในการทํ า งานของพนั ก งานธนาคารธนชาต กํ าจั ด (มหาชน) สํ านั ก งานใหญ มี
ความสัมพันธกันมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

ภาคบรรยาย 173

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1) จากผลการวิจัยทําใหทราบวาคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน ดังนั้นผูบริหาร
ขององคการควรสงเสริมนโยบายดานบุคลากร ดานความเปนอิสระในงาน เชน ควรประชุมประจําเดือนเพื่อเปดโอกาส
ใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและปญหาของงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการทํางาน รวมทั้งควร
มอบอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดแนวคิดใหมๆในการพัฒนาองคการใหดีขึ้น เปนตน เมื่อบุคลากรมี
อํานาจในการตัดสินใจในงานก็จะสามารถปฏิบัติงานไดดี
2) ในดานความสุขในการทํางาน ผูบริหารควรสงเสริมนโยบายความสุขในการทํางานดานความรื่นรมยในการ
ปฏิบัติงาน เชน การมอบรางวัลบุคลากรดีเดนประจําเดือน เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน
เมื่อบุคลากรรูสึกเปนที่ยอมรับแกผูรวมงานกอใหเกิดความรูสึกผอนคลายในขณะปฏิบัติงาน ทําใหมีความสุขในการ
ทํางานก็จะสามารถปฏิบัติงานไดดี
3) ผูบริหารควรใหความสําคัญของงานควรประชุมและชี้แจงในเรื่องความสําคัญของงานทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุน
ใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระบบการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งควรเนนย้ําวางานทุกสวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันหากงานสวนใดสวนหนึ่งผิดพลาดหรือพนักงานคน
หนึ่งคนใดทําใหงานผิดพลาดก็จะสงผลใหสวนงานอื่นไมสามารถดําเนินงานตอไปได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่น เชน ภาวะผูนํา, วัฒนธรรมองคกร ทั้งนี้เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดความสุขในการทํางานตอไป
2) ควรศึกษาคุณลักษณะของงานและความสุขในการทํางาน ของหนวยงาน หรือกลุมอาชีพอื่นๆที่มีความแตกตาง
กัน เชน โรงพยาบาล บริษัทเอกชน เปนตน เพื่อที่จะไดทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานในองคการอื่นๆ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงานที่มีความสัมพันธตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกันควรศึกษาคุณลักษณะของงานและความสุข
ในการทํางาน ขององคการอื่นๆ เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และบริษัทเอกชน เปนตน เพื่อที่จะไดทราบถึงความ
คิดเห็นของพนักงานในองคการอื่นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่มีความสัมพันธตอความสุขในการทํางานที่แตกตาง
กัน
3) การศึกษาคุณลักษณะของงานโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต
แบบมีสวนรวม เปนตน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในแนวกวางมากขึ้น อันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการตอไป
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