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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
The Relationships between job characteristics and work happiness of 

employees of Nakhornratchasima Provincial Administration Organization  
  

กชกร เจริญสันธิ์1,  ปฏิมา ถนิมกาญจน2 

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับ

ความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือพนักงานองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 227 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง

ความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีของเพียรสันผล

การศึกษาพบวา คุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา            

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบสมติฐานคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางาน พบวา            

มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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 Nakhon-

ratchasima 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 ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของชีวิตมนุษยใน

ปจจุบัน ทุกคนตองการแสวงหาสิ่งท่ีทําใหตนเองเกิดความรูสึกภายในจิตใจท่ีเรยีกวาความสุข ไมวาจะเปนความสุขใน

ชีวิตสวนตัว ความสุขในชีวิตการทํางาน และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือลดความ

ขัดแยง เพ่ือมุงสูการสราง “ความสุข” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)  การ

ทํางานในองคการตางๆไมวาจะเปน ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให

บุคลากรสวนใหญตองทุมเทใหกับงานมากข้ึนจนบางครั้งทําใหไมมีเวลาสําหรับชีวิตความเปนอยูของตัวเองและ

ครอบครัว ซึ่งเวลาสวนใหญจะใหกับงานมากกวาชีวิตครอบครัว องคกรตางๆ จึงมีการวางแผนการบริหารทรัพยากร

มนุษยโดยเนนท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงท่ีจะสรางองคการแหงความสุข ซึ่งการสราง

ความสุขในท่ีทํางานถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึง ท่ีทําใหการบริหารองคกรเต็มไปดวยความราบรื่น เมื่อบุคลากรมี

ความสุขจะเปนการเพ่ิมท้ังปริมาณและคุณภาพของผลผลิต กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ลด

ความเครียดและความขัดแยงในองคกร ซึ่งชวยใหองคกรเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งความสขุในการทํางานเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

ในการทํางาน มีความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือรนในการทํางานโดยทํางานดวย

ความรูสึกสนุกกับการทํางาน และไมมีความวิตกกังวลใดๆในการทํางาน (สุพัตรา ขําโพธ์ิ, 2552: p.24) การแขงขันท่ี

เพ่ิมมากข้ึนท้ัง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทําใหหนวยงานตางๆตองมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

สรางความสุขและความรื่นรมยในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรขับเคลื่อนองคการใหเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคุณลักษณะของงานสามารถจูงใจพนักงานใหมีความเต็มใจท่ีทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสงผลใหมี

ผลการปฏิบัติงานท่ีดีและเปนท่ีตองการขององคการ (กรกนก ชํานาญกุล, 2556: p. 1) ทําใหเกิดความรื่นรมยในการ

ปฏิบัติงาน ลดความเบ่ือหนายจากการทํางาน ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ความกระตือรือรนในการทํางาน สงผลใหการ

ทํางานสําเร็จลุลวง และองคการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากบุคลากรในทุก ๆ องคการ มีความสุขในการทํางานจะ

สงผลใหสังคมมีความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน  (รวมศิริ เมนะโพธ์ิ, 2550: 34) ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกท่ี

เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน หรือประสบการณของบุคคลในการ

ทํางาน ซึ่งความสุขในการทํางานน้ันไดแก 1) ความรื่นรมยในการทํางาน เปนความรูสึกของบุคคลในการทํางาน 2) 

ความพึงพอใจในงานเปนความรูสึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะทํางานโดยเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจ 

เต็มใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน 3) ความกระตือรือรนในการทํางาน เปนความรูสึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะ

ทํางานโดยเกิดความรูสึกวาอยากทํางาน มีความตื่นตัวทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็วกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาใน

การทํางาน (Warr, 1990 )  

 การกําหนดคุณลักษณะงานท่ีเหมาะสมจงึเปนการเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางานดวยเทคนิควิธีการกระตุนให

ผูปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคของงานใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน คุณลักษณะงานจึงเปน

แนวคิดการปรงุแตงงาน มีผลตอสภาวะของจิตใจของบุคคลสงผลลัพธในเรื่องของผลงานและความพึงพอใจของบุคคล

ผูปฏิบัติงาน เน่ืองจากทฤษฎีคุณลักษณะงานน้ันอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งเนนในเรื่องของลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ ลักษณะงานท่ีดีจะเปนเสมือนแรงจูงใจภายใน ในการทํางานของบุคคลท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกอยากทํางาน 

และผลงานท่ีดีจะเปนเสมือนรางวัลท่ีใหกับตนเองและถาหากผลงานออกมาไดไมดี บุคคลก็จะพยายามมากข้ึนเพ่ือ

หลีกเลี่ยงผลงานท่ีไมพึงพอใจ เพ่ือเพ่ิมรางวัลใหกับตนเองจากคุณภาพผลงานท่ีดี  (Hackman and Oldham, 1980) 
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 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีประสานและเช่ือมการ

ทํางานขององคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเพ่ือลดความซ้ําซอนของกิจกรรมและการทํางาน องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ตองรับผิดชอบในดานการใหบริการแกประชาชน เปนสวนกลางในการติดตอระหวางรัฐบาลกับประชาชน 

ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีอัตราผูเขารับบริการเปนจํานวนมาก ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  มีผลทําใหพนักงานราชการมีภาระมากข้ึนจากเดิม เกิดภาระในการทํางาน

เพ่ิมข้ึนสงผลให ความหลากหลายของทักษะและความเปนเอกลักษณของงานลดลง ทําใหความเปนอิสระในงานลดลง

เชนกัน สงผลใหความสุขในการทํางานลดลง (หนวยงานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา, 2560) 

 จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับ

ความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาคุณลักษณะของงาน

มีความสําคัญในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก ท้ังยังมีผลตอความสุขในการ

ทํางาน หากองคการใดคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องน้ีแลวนํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ ก็จะทําใหองคการน้ันมี

ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการบริหารงานทําใหเกิดประสิทธิภาพไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมายขององคกร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0สมมติฐานของการวิจัย  

 คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

            ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา              

ในปงบประมาณ 2560  ประกอบดวยจํานวน 554 ราย แบงเปน ผูบริหารระดับสูง 3 ราย  ขาราชการ 371 ราย 

ลูกจางภารกิจ 180 ราย (กองการเจาหนาท่ี, 2560) เน่ืองจากการคุณลักษณะของงานมีความแตกตางกันจึงเลือกศึกษา

ประชากรคือ ขาราชการและลูกจางภารกิจ 

   คุณลักษณะของงาน                              

1.ความหลากหลายของงาน                                   

2.ความมีเอกลักษณของงาน                                 

3.ความสําคญัของงาน                                       

4.ความมีอิสระในงาน   

    Hackman and oldham (1980) 

 

ความสุขในการทํางาน           

1. ความรื่นรมยในงาน                        

2. ความพึงพอใจในงาน                  

3.ความกระตือรือรนในงาน        

     Warr (1990)    
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0ประชากรและกลุมตัวอยาง 

0กลุมตัวอยาง0ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 227 คน       

โดยแบงไปตามหนวยงานตางๆตามสัดสวนของจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

จากน้ันใชการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling)   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม 1 ชุด 

แบงเปน 3 สวนดังน้ี                                                                                                                            

           สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

   สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลักษณะของงาน ตามแนวคิดของ Hackman and Oldham (1980) 

ประกอบดวย ความหลากหลายของงาน ความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระของงาน 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ  

  สวนท่ี 3 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ตามแนวคิดของ Warr (1990)  ประกอบดวย ความรื่นรมย

ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความกระตือรือรนในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบให

เลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ โดยใชการประเมินคาแบบ Rating Scale 5 ระดับ  

0  การวิเคราะหขอมูล0  

 0โดยการหาคาเฉลี่ย (x̅) 0สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0(S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานดวย (Pearson 

Correlation)  

 

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 ปข้ึนไป จํานวน 73 

คน คิดเปนรอยละ 34.6 อัตราเงินเดือนอยูท่ี 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 34.4 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับคุณลักษณะของงานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปร

ความหมายเปนคาเฉลี่ยตามเกณฑแตละระดับ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของงานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอท่ี คุณลักษณะของงาน x̅ S.D. แปลผล 

1 ความหลากหลายของงาน 4.07 0.632 มาก 

2 ความเปนเอกลักษณของงาน 4.08 0.534 มาก 

3 ความสําคญัของงาน 4.12 0.658 มาก 

4 ความเปนอิสระของงาน 3.56 0.907 มาก 

รวม 3.96 0.563 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาระดับคาเฉลี่ยคุณลักษณะของงานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความสําคัญของงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือความ

หลากหลายของงานและดานเปนเอกลักษณะของงาน ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปรความหมายเปน

คาเฉลี่ยตามเกณฑแตละระดับ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอท่ี ความสุขในการทํางาน x̅ 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 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวาในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากรองลงมาคือ ความพึงพอใจในการทํางาน และความรื่นรมยในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยนําเสนอในรูปแบบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation) 

และแปรความหมายตามเกณฑแตละระดบั 

 

ตารางท่ี 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 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธเปนรายดานพบวา 

คุณลักษณะของงานท้ัง 4 ดานมีความสัมพันธในระดับปานกลางซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทํางาน โดย

คุณลักษณะของงานแตละดาน มีรายละเอียดดังน้ี ดานความหลากหลาย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสุข
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ในการทํางานมากท่ีสุดรองลงมา คือ ดานความเปนเอกลักษณะของงาน ดานความสําคัญของงาน ดานความเปนอิสระ

ของงาน ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล  

 1. ผลการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของงานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา                     

เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานความสําคัญของงาน 

รองลงมาคือดานความเปนเอกลักษณะของงาน ดานความหลากหลาย และดานความเปนอิสระของงาน ตามลําดับ ซึ่ง

เปนไปตามแนวคิดของ Hackman and Oldham (1980) ท่ีวาคุณลักษณะของงาน วาเปนการออกแบบงานท่ีมุงเนน

คณุลักษณะงานหลักในงานของผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติท่ีจะกอใหเกิดการจูงใจในการทํางานและเกิดความพึงพอใจ

ในงาน รวมท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินทร แซฉ่ัว (2553) พบวา คุณลักษณะของงานทุกองคประกอบโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากทุกดาน         

 2. ผลการศึกษาเก่ียวกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ความกระตือรือรนในการทํางาน 

รองลงมาคือดานความพึงพอใจในการทํางาน และดานความรื่นรมยในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ  Warr (1990) ไดใหความหมายไววา ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล

ท่ีตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน ประกอบดวยความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน และความ

กระตือรือรนในการทํางาน รวมท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจยา อังกูรสุทธิพันธ (2556) พบวา ความสุขในการ

ทํางานของพนักงานอยูในระดับมาก 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา โดยใชการทดสอบคาสัมประสิท ธ์ิสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation) ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพนักงานองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ดังน้ันหาก พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีคุณลักษณะของงานโดยรวมท่ีดีจะสัมพันธกับ ความสุขใน

การทํางานของพนักงานไปดวย ท้ังน้ี ผลการศึกษาทําใหเขาใจบทบาทการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมาในการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับความสุขในการทํางานโดยอาศัยความสัมพันธดังกลาวซึ่ง

การศึกษาครั้งน้ีช้ีใหเห็นวาบุคลากรปฏิบัติงานตองใชทักษะหลายๆเพ่ือใหงานสําเร็จ โดยบุคลากรจะสามารถทํางาน

น้ันๆไดตองมีการกําหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน และใหความสําคัญของงานใหมากข้ึน เปดโอกาสใหบุคลากร

ปฏิบัติงานไดตัดสินใจไดดวยตนเองในการทํางานใหมากข้ึน เพ่ือใหบุคลากรรูสึกถึงความรับผิดชอบตอผลงานท่ีตน

ปฏิบัติอยู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ แซฉาย (2560) พบวา การรับรูคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ

กับความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท ดาตา เพาเวอร จํากัด มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจยา อังกูรสุทธิพันธ (2556) พบวา 

คุณลักษณะของงานกับความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต กําจัด (มหาชน) สํานักงานใหญ มี

ความสัมพันธกันมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1) จากผลการวิจัยทําใหทราบวาคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน ดังน้ันผูบริหาร

ขององคการควรสงเสริมนโยบายดานบุคลากร ดานความเปนอิสระในงาน เชน ควรประชุมประจําเดือนเพ่ือเปดโอกาส

ใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและปญหาของงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในการทํางาน รวมท้ังควร

มอบอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดแนวคิดใหมๆในการพัฒนาองคการใหดีข้ึน เปนตน เมื่อบุคลากรมี

อํานาจในการตัดสินใจในงานก็จะสามารถปฏิบัติงานไดดี      

 2) ในดานความสุขในการทํางาน ผูบริหารควรสงเสริมนโยบายความสุขในการทํางานดานความรื่นรมยในการ

ปฏิบัติงาน เชน การมอบรางวัลบุคลากรดีเดนประจําเดือน เพ่ือใหเปนตัวอยางท่ีดีและเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 

เมื่อบุคลากรรูสึกเปนท่ียอมรับแกผูรวมงานกอใหเกิดความรูสึกผอนคลายในขณะปฏิบัติงาน ทําใหมีความสุขในการ

ทํางานก็จะสามารถปฏิบัติงานไดดี        

 3) ผูบริหารควรใหความสําคัญของงานควรประชุมและช้ีแจงในเรื่องความสําคัญของงานท้ังน้ีเพ่ือเปนการกระตุน

ใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ระบบการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งควรเนนย้ําวางานทุกสวนมีความเก่ียวของสัมพันธกันหากงานสวนใดสวนหน่ึงผิดพลาดหรือพนักงานคน

หน่ึงคนใดทําใหงานผิดพลาดก็จะสงผลใหสวนงานอ่ืนไมสามารถดําเนินงานตอไปได 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1) ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืน เชน  ภาวะผูนํา, วัฒนธรรมองคกร ท้ังน้ีเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหเกิดความสุขในการทํางานตอไป      

 2) ควรศึกษาคุณลักษณะของงานและความสุขในการทํางาน ของหนวยงาน หรือกลุมอาชีพอ่ืนๆท่ีมีความแตกตาง

กัน เชน โรงพยาบาล  บริษัทเอกชน  เปนตน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานในองคการอ่ืนๆ เก่ียวกับ

คุณลักษณะของงานท่ีมีความสัมพันธตอความสุขในการทํางานท่ีแตกตางกันควรศึกษาคุณลักษณะของงานและความสุข

ในการทํางาน ขององคการอ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และบริษัทเอกชน เปนตน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความ

คดิเห็นของพนักงานในองคการอ่ืนๆ เก่ียวกับคุณลักษณะของงานท่ีมีความสัมพันธตอความสุขในการทํางานท่ีแตกตาง

กัน           

 3) การศึกษาคุณลักษณะของงานโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต

แบบมีสวนรวม เปนตน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในแนวกวางมากข้ึน อันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใชในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององคการตอไป   
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