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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษากระบวนการสรSาง
ความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเทศบาลเมืองมุกดาหาร จํานวน 238 คน เคร่ืองมือท่ีใชSใน
การวิจัยเป̀นแบบสอบถามแบบมาตราสYวนประเมินคYา 5 ระดับ วิเคราะห?ขSอมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี คYารSอยละ คYาเฉลี่ย คYาสYวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย
พบวYา บุคลากรของเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สYวนใหญYเป̀นเพศชาย 
รองลงมาเป̀นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป�  รองลงมา มีอายุ 20-30 ป� , 41-50 ป�  และ 51-60 ป� 
ตามลําดับ มีการศึกษาตํ่ากวYาปริญญาตรี รองลงมา ระดับปริญญาตรี และสูงกวYาปริญญาตรี 
ตามลําดับ มีสถานะเป̀นพนักงานจSางตามภารกิจ รองลงมา เป̀นพนักงานจSางท่ัวไป, พนักงานเทศบาล 
และลูกจSางประจํา ตามลําดับ ระดับความคิดเห็นท่ีมีตYอกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมและรายดSานอยูYในระดับมาก โดย
ดSานท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ดSานความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมาย และคYานิยมขององค?การ 
รองลงมา ไดSแกY ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารงความเป̀นสมาชิกองค?การตYอไป และดSาน
ความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองค?การ ตามลําดับ 
 
คําสําคญั: การสรSางความผูกพัน, องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน, พนักงานจSาง 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study the purpose of this research was 
to study the process of establishing relationships with local administrative 
organizations, Mukdahan Municipality, 238 persons. The instrument used in this 
research was a 5 level rating scale questionnaire. Data were analyzed by frequency 
frequency distribution. Percentage, average, standard deviation using statistical 
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software package Personnel of Mukdahan Municipality, Mukdahan District, Mukdahan 
Province Mostly male Followed by females aged 31-40 years, followed by aged 20-
30 years, 41-50 years and 51-60 years, respectively, with lower education than 
bachelor's degrees, followed by bachelor's degrees next to bachelor's degree And 
higher than bachelor degrees, respectively, with status of employment staff following 
the mission, followed by general employment.Municipal staff And permanent 
employees, respectively, in the opinion level towards the bonding process with the 
Mukdahan Municipality Organization, Mukdahan District, Mukdahan Province. In 
overall and in each level at a high level With the aspect that has the highest opinion 
level Which is the aspect of confidence and acceptance of the goal And the values 
of the organization, followed by the strong desire to continue to be members of the 
organization And the willingness to make the best effort to work for the organization 
respectively. 
 
Keyword: Building Bond, Local Administrative Organization, Employee 
 
บทนํา 

จากสภาพการณ?โลกในปRจจุบัน เป̀นยุคของโลกาภิวัตน? ซึ่งสYงผลใหSเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ดSานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งระบบเศรษฐกิจเป̀นระบบเสรีท่ีเต็มไปดSวยการแขYงขันระหวYาง
ประเทศตYางๆ บริบทของสังคมกSาวไปสูY สังคมแหYงการเรียนรูS และความเป̀นประชาธิปไตยท่ีมีการ
เรียกรSองของประชาชนมากข้ึนดSวยตSองการไปมีสYวนรYวมในทางการเมืองการปกครอง ผลกระทบตYางๆ
ท่ีเกิดข้ึนทําใหSองค?กรปRจจุบันตSองตกอยูYในสภาวะท่ีจําเป̀นตSองปรับเปลี่ยนเพ่ือใหSทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเกิดข้ึนทําใหSสภาพแวดลSอมของปRจจัยตYางๆท่ีองค?กร
พ่ึงพิงอยูYตSองเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม องค?กรหรือหนYวยงานท่ีมีความพรSอมมากกวYาจะเขSามาชYวงชิง
โอกาสไดSกYอนความรวดเร็วในการรุกเขSาหาโอกาสจึงเป̀นสิ่งท่ีตSองมีการเตรียมความพรSอมอยูYเสมอ 
ดังน้ันองค?กรหรือหนYวยงานใดหากตSองการดํารงฐานะใหSอยูYรอดสิ่งท่ีตSองคํานึงถึงประการแรกคือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลSอมท้ังภายในและภายนอกองค?กร การบริหารองค?การตYางๆ จึงตSองเนSนท่ี
ความรูS ความชํานาญ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป̀นสําคัญ ซึ่งการท่ีองค?กรตYางๆ ไมY
วYาภาครัฐ หรือเอกชน จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหSอยูYกับองค?กรจําเป̀นท่ีจะตSองสรSาง
แรงจูงใจรวมถึงการสรSางความผูกพันในองค?การ ซึ่งผลดังกลYาวจะสYงผลใหSคนและงานเอ้ือประโยชน?ตYอ
กันเพราะคนเป̀นผูSสรSางงาน ในขณะท่ีงานเป̀นสิ่งท่ีใชSควบคุมพฤติกรรมของคนใหSสอดคลSองกันในการ
ทํางานรYวมกันซึ่งจากความสัมพันธ?ดังกลYาวจะเห็นไดSวYาหากบุคคลในองค?การไดSรับการจูงใจในการ
ทํางานใหSเขาเหลYาน้ันไดSบรรลุถึงความตSองการของตนแลSวก็จะกYอใหSเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและ
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ประสิทธิผลโดยรวมขององค?การ รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกลYาวมาสรSางความผูกพันในองค?การ
ใหSกับคนในองค?การ  

ดังน้ันความผูกพันตYอองค?การของพนักงานจึงมีความสําคัญตYอการพัฒนาองค?การอยYางมาก 
และสYงผลใหSบุคลากรในองค?การมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถใหSบริการประชาชนไดS
อยYางมีประสิทธิภาพหรือสามารถตอบสนองความตSองการของประชาชนไดSและจากการท่ีบุคลากรมี
ความพึงพอใจตYอการตอบสนองความตSองการท่ีสําคัญในการทํางานจะทําใหSการดําเนินงานของ
องค?การบรรลุวัตถุประสงค?และเป�าหมายท่ีกําหนดไวSไดSอยYางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง
พนักงานจะมีความผูกพันอยูYกับองค?การพรSอมท่ีจะพัฒนาองค?การใหSเจริญเติบโตกSาวหนSาตYอไปใน
อนาคต ดSวยเหตุน้ี ผูSวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การภาครัฐ : ศึกษา
กรณี เทศบาลเมืองมุกดาหร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 
วัตถุประสงค� 

1.เพ่ือศึกษากระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเทศบาลเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดหาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองความผกูพัน 
ความผูกพันเป̀นสภาพของปRจเจกบุคคลท่ีนําตนเองไปเก่ียวขSองสัมพันธ?กับการกระทํา

พฤติกรรมบางอยYางอันเน่ืองมาจากเขาไดSลงทุน และพลังงานไปกับสิ่งน้ัน เชYน การลงทุนดSาน
การศึกษา ดSานการปฏิบัติงาน เป̀นตSน ซึ่งในท่ีสุดบุคคลจะหวังผลตอบแทนจากองค?การ ดังน้ันระดับ
ความผูกพันจะข้ึนอยูYกับความเขSมขSนและคุณภาพของสิ่งท่ีบุคคลน้ันลงทุนไป Porter และ Steers 
(1983 : 442) ไดSอธิบายความหมายของความผูกพันตYอองค?การวYาสามารถแบYงออกเป̀น 2 ประเภท 
ไดSแกY ความผูกพันตYอองค?การดSานพฤติกรรม (Behavioral Commitment) และความผูกพันตYอ
องค?การดSานทัศนคติ (Attitudinal Commitment) 

1. ความผูกพันตYอองค?การดSานพฤติกรรม (Behavioral Commitment) แนวทางน้ีจะเป̀น
การศึกษาความผูกพันตYอองค?การดSานพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในองค?การซึ่งแสดงออกถึงความ
สมํ่าเสมอของพฤติกรรมท่ีตYอเน่ืองหรือความคงเสSนคงวาในการทํางานและการไมYโยกยSายเปลี่ยนแปลง
ท่ีทํางาน ท้ังน้ี อาจเกิดจากการท่ีบุคคลไดSเปรียบเทียบอยYางถ่ีถSวนแลSวถึงสิ่งท่ีไดSลงทุนไปในองค?การ
และผลไดSผลเสีย (Sunk Costs) ท่ีเกิดข้ึนวYาไมYคุSมคYาท่ีจะจากองค?การไป 

2. ความผูกพันตYอองค?การดSานทัศนคติ (Attitudinal Commitment) คือ การท่ีบุคคลรูSสึก
วYาตนเป̀นสYวนหน่ึงขององค?การและเป�าหมายขององค?การ และบุคคลตSองการท่ีจะคงความเป̀นสมาชิก
ภาพขององค?การไวSเพ่ือท่ีจะไดSมีสYวนรYวมในการนําพาใหSองค?การบรรลุเป�าหมายท่ีไดSต้ังไวSในทSายท่ีสุด 
ความผูกพันตYอองค?การดSานทัศนคติมีความหมายท่ีกวSางกวYาความพึงพอใจในงาน กลYาวคือ ความรูSสึก
ผูกพันตYอองค?การเป̀นความรูSสึกท่ีมีตYอองค?การรวม สYวนความพึงพอใจในงานเป̀นเพียงความรูSสึกพึงพอใจ
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เน้ือหาของงานเทYาน้ัน นอกจากน้ี ความรูSสึกผูกพันตYอองค?การเป̀นความรูSสึกท่ีเกิดข้ึนอยYางชSาๆหากแตY
มีแนวโนSมท่ีจะคงอยูYยาวนานกวYาความพึงพอใจในงาน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

สถานภาพส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานะในงานท่ีรับผิดชอบ 

 กระบวนการสร!างความผูกพนัต�อองค�กร
ปกครองส�วนท!องถ่ินเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

1. ดSานความเช่ือม่ัน ยอมรับเป�าหมายและ
คYานิยมขององค?การ 

2. ดSานความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายาม
อยYางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองค?การ 

3. ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะ
ดํารงความเป̀นสมาชิกองค?การน้ันตYอไป 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง กระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเทศบาลเมือง
มุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร คร้ังน้ี เป̀นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 
Method) ซึ่งผูSวิจัยไดSดําเนินการ กลุYมตัวอยYาง คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 238 คนเคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ีเป̀นแบบสอบถามกระบวนการสรSาง
ความผูกพันตYอองค?การ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยขSอคําถามไดS
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค?ท่ีตSองการศึกษา และแบYงออกเป̀น 2 สYวน ดังน้ี 

สYวนท่ี 1 เป̀นแบบสอบถามเก่ียวกับขSอมูลท่ัวไป 
สYวนท่ี 2 เป̀นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวน

ทSองถ่ินเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
การสรSางเคร่ืองมือท่ีใชSเก็บรวบรวมขSอมูลไดSดําเนินการตามข้ันตอนดังตYอไปน้ี  
1. ศึกษาคSนควSาเอกสาร บทความ แนวคิด ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขSองกับกระบวนการ

สรSางความผูกพันตYอองค?การเทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
2. กําหนดวัตถุประสงค??และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3. สรSางเคร่ืองมือซึ่งเป̀นแบบสอบถาม ใหSครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย  
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4. นําเคร่ืองมือท่ีสรSางเสร็จเรียบรSอยแลSวเสนออาจารย??ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแกSไขปรับปรุง
ใหSถูกตSอง ท้ังดSานเน้ือหา ความเหมาะสมในการใชSSภาษา ขSอคําถาม ใหSครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา
ท่ีศึกษา 

5.นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกS SไขแลSว เสนอผูS Sทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแกSไข 
เพ่ือใหSSแบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

6. นําเคร่ืองมือท่ีผYานการตรวจสอบจากอาจารย?ที่ปรึกษา และผูSทรงคุณวุฒิแลSว ไปทดลองใชS 
(try - Out) กับกลุYมตัวอยYางทดลองซึ่งไมYYใชYกลุYมตัวอยYางท่ีศึกษา โดยกําหนดกลุYมตัวอยYางทดลอง คือ 
บุคลากรของเทศบาลตําบลเสาไหS อําเภอเสาไหS จังหวัดสระบุรี จํานวน 30 คน 

7. นําผลการตอบแบบสอบถาม ในสYวนท่ีเป̀นมาตราสYวนประมาณคYามาวิเคราะห?หาความ
เช่ือม่ัน (reliability Analysis) ของเคร่ืองมือ โดยใชSสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) 
ของ ครอนบาค (Cronbach) โดยไดSคYาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทYากับ .927 แสดงวYา
แบบสอบถามมีคYาความเช่ือม่ันอยูYในระดับท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชSเป̀นเคร่ืองมือในการเก็บขSอมูล 

8. นําเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ?แลSวไปใชSSการเก็บขSอมูลกับกลุYมตัวอยYางในการวิจัยตYอไป 
การวิเคราะห?ขSอมูลและสถิติที่ใชSในการวิจัย 

โดยเทียบเกณฑ?การแปลความหมายคYาเฉลีย่ ดังน้ี 
คYาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดSวยในระดับมากท่ีสุด 
คYาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเห็นดSวยในระดับมาก 
คYาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเห็นดSวยในระดับปานกลาง 
คYาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นดSวยในระดับนSอย 
คYาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเห็นดSวยในระดับนSอยท่ีสุด  

สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล 
ผูSวิจัยดําเนินการวิเคราะห?ขSอมูล โดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
คYารSอยละ (Percentage) 
คYาเฉลี่ย ( x ) 
คYาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย  
บุคลากรของเทศบาลสYวนใหญYเป̀นเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเป̀นรSอยละ 54.20 รองลงมาเป̀น

เพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเป̀นรSอยละ 45.80 มีอายุ 31-40 ป� จํานวน 105 คน คิดเป̀นรSอยละ 44.11 
รองลงมา มีอายุ 20-30 ป� จํานวน 90 คน คิดเป̀นรSอยละ 37.82 อายุ 41-50 ป� จํานวน 32 คน คิดเป̀น
รSอยละ 13.45 และอายุ 51-60 ป� จํานวน 11 คน คิดเป̀นรSอยละ 4.62 ตามลําดับ มีระดับการศึกษา ตํ่า
กวYาปริญญาตรี จํานวน 145 คน คิดเป̀นรSอยละ 60.92 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิด
เป̀นรSอยละ 36.56 และระดับสูงกวYาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป̀นรSอยละ 2.52 ตามลําดับ มีสถานะใน
งานท่ีรับผิดชอบ เป̀นพนักงานจSางตามภารกิจ จํานวน 101 คน คิดเป̀นรSอยละ 42.44 รองลงมา เป̀น
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พนักงานจSางท่ัวไป จํานวน 72 คน คิดเป̀นรSอยละ 30.25 เป̀นพนักงานเทศบาล จํานวน 49 คน คิดเป̀น
รSอยละ 20.59 และเป̀นลูกจSางประจํา จํานวน 16 คน คิดเป̀นรSอยละ 6.72 ตามลําดับ 

การวิจัยกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การเทศบาล ดSานความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมาย
และคYานิยมขององค?การ ดSานความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองค?การ และ
ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารงความเป̀นสมาชิกองค?การตYอไป ในภาพรวม อยูYในระดับมาก 
( x = 4.18, S.D. = 0.12) และเม่ือพิจารณาในรายดSาน พบวYา มีระดับความคิดเห็นอยูYในระดับมากในทุก
ดSาน โดยดSานท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ดSานความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมายและคYานิยมขององค?การ 
( x = 4.23, S.D. = 0.23) รองลงมา ไดSแกY ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารงความเป̀นสมาชิก
องค?การตYอไป ( x  = 4.17, S.D. = 0.18) และดSานความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการ
ทํางานเพ่ือองค?การ ( x = 4.15, S.ระดับ ความคิดเห็นท่ีมีตYอกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การ
เทศบาล (D. = 0.17) ตามลําดับ ดSานความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมายและคYานิยมขององค?การ อยูYในระดับ
มาก ( x = 4.23, S.D. = 0.23) และเม่ือพิจารณาในรายขSอ พบวYา มีระดับความคิดเห็นอยูYในระดับมากใน
ทุกขSอ โดยขSอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ยอมรับและยินดีท่ีปฏิบัติตามคําสั่งของผูSบังคับบัญชา 
( x = 4.35, S.D. = 0.51) รองลงมา ไดSแกY จะปกป�องหนYวยงาน เม่ือมีผูSกลYาวถึงหนYวยงานในทางลบ  
( x = 4.32, S.D. = 0.50) และความสําเร็จของหนYวยงาน คือความสําเร็จของตนดSวย ( x = 4.29,  
S.D. = 0.53) ตามลําดับ ระดับความคิดเห็น ดSานความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการ
ทํางานเพ่ือองค?การ อยูYในระดับมาก ( x = 4.15, S.D. = 0.17) และเม่ือพิจารณาในรายขSอ พบวYา มีระดับ
ความคิดเห็นอยูYในระดับมากในทุกขSอ โดยขSอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ เต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือ
ความกSาวหนSา และประโยชน?ของหนYวยงาน ( x = 4.22, S.D. = 0.49) รองลงมา ไดSแกY ทุYมเท เสียสละ 
และเต็มใจมีสYวนรYวมกับงานของหนYวยงาน ( x = 4.18, S.D. = 0.44) และพอใจและเต็มใจท่ีจะทํางาน
ลYวงเวลาและในวันหยุด ( x = 4.18, S.D. = 0.46) ตามลําดับ ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารง
ความเป̀นสมาชิกองค?การตYอไป อยูYในระดับมาก ( x = 4.17, S.D. = 0.18) และเม่ือพิจารณาในรายขSอ 
พบวYา มีระดับความคิดเห็นอยูYในระดับมากในทุกขSอ โดยขSอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ถึงแมS
หนYวยงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ตSองการท่ีจะทํางานในหนYวยงานแหYงน้ีตYอไป ( x = 4.23, S.D. = 0.50) 
รองลงมา ไดSแกY มีความสุข และสบายใจท่ีทํางานในหนYวยงานน้ี ( x = 4.21, S.D. = 0.45) และมีศรัทธา 
และภาคภูมิใจท่ีเป̀นพนักงานในหนYวยงานแหYงน้ี ( x = 4.21, S.D. = 0.48) ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร พบวYา ระดับความคิดเห็นท่ีมีตYอกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การเทศบาล
เมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมและรายดSานอยูYในระดับมาก โดยดSานท่ีมี
ระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ดSานความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมายและคYานิยมขององค?การ รองลงมา 
ไดSแกY ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารงความเป̀นสมาชิกองค?การตYอไป และดSานความเต็มใจ
ท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองค?การ ตามลําดับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

373 
 

1. ดSานความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมายและคYานิยมขององค?การ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม
และรายขSออยูYในระดับมาก โดยขSอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ยอมรับและยินดีท่ีปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูSบังคับบัญชา รองลงมา ไดSแกY จะปกป�องหนYวยงาน เม่ือมีผูSกลYาวถึงหนYวยงานในทางลบ และ
ความสําเร็จของหนYวยงาน คือความสําเร็จของตนดSวย ตามลําดับ 

2. ดSานความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองค?การ มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขSออยูYในระดับมาก โดยขSอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ เต็มใจท่ีจะ
ทํางานเพ่ือความกSาวหนSา และประโยชน?ของหนYวยงาน รองลงมา ไดSแกY ทุYมเท เสียสละ และเต็มใจมี
สYวนรYวมกับงานของหนYวยงาน และพอใจและเต็มใจท่ีจะทํางานลYวงเวลาและในวันหยุด ตามลําดับ 

3. ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารงความเป̀นสมาชิกองค?การตYอไป มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขSออยูYในระดับมาก โดยขSอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ถึงแมSหนYวยงานจะ
มีการเปลี่ยนแปลง ก็ตSองการท่ีจะทํางานในหนYวยงานแหYงน้ีตYอไป รองลงมา ไดSแกY มีความสุข และสบาย
ใจท่ีทํางานในหนYวยงานน้ี และมีศรัทธา และภาคภูมิใจท่ีเป̀นพนักงานในหนYวยงานแหYงน้ี ตามลําดับ 

 
ข!อเสนอแนะ 

1. ความเช่ือม่ันยอมรับเป�าหมายและคYานิยมขององค?การ ควรมุYงม่ันในการสรSางคYานิยมในการ
บริการประชาชนดSวยความโปรYงใส ไมYทุจริต คอรัปช่ันอยYางจริงจัง และตYอเน่ือง เพ่ือใหSบุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในองค?การของตนย่ิงข้ึน 

2. ดSานความเต็มใจท่ีจะใชSความพยายามอยYางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองค?การ ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรท้ังในดSานความรูS ความสามารถ และจริยธรรม ใหSมีความพรSอมท้ังรYางกายและจิตใจ
นอกจากน้ี ผูSบริหารควรเป̀นแบบอยYางท่ีดีในการอุทิศตนเพ่ือองค?การเพ่ือเป̀นแรงบันดาลใจใหSกับ
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม 

3. ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาท่ีจะดํารงความเป̀นสมาชิกองค?การตYอไป ควรมีการสรSาง
ความสมดุลในดSานงานกับชีวิต และสัมพันธภาพระหวYางบุคลากรในองค?การ โดยการบริหารจัดการท่ีดี 
เพ่ือทําใหSบุคลากรมีความสุขท้ังทางกาย และทางใจท่ีไดSเป̀นสYวนหน่ึงขององค?การ และเพ่ือยํ้าความคิด
ใหSกับบุคลากรวYาการตัดสินใจทํางานในหนYวยงานน้ีเป̀นการตัดสินใจท่ีถูกตSอง 

 
ข!อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามสถานะงานของบุคลากร เพ่ือศึกษาวYา 
บุคลากรท่ีมีสถานะงานตYางกันมีความคิดเห็นตYางกันหรือไมY อยYางไร 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ?ของความผูกพันตYอองค?การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือศึกษาวYา ความผูกพันตYอ
องค?การของบุคลากรมีผลตYอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในลักษณะใด 
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3. ควรมีการศึกษาการสรSางความผูกพันตYอองค?การภาครัฐของผูSบริหารศึกษาเทศบาลเมือง
มุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือศึกษาวYาผูSบริหารมีการสรSางความผูกพันตYอองค?การใหSกับ
บุคลากรอยYางไรบSางโดยเก็บขSอมูลดSวยวิธีการสัมภาษณ?ภาคสนาม เพ่ือใหSไดSขSอมูลเชิงคุณภาพ 
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