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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษา การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษากระบวนการสรSาง
ความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร จํานวน 238 คน เครื่องมือที่ใชSใน
การวิจัยเป` นแบบสอบถามแบบมาตราสYวนประเมิ นคY า 5 ระดั บ วิเคราะห? ขSอมูล โดยการแจกแจง
ความถี่ คYารSอยละ คYาเฉลี่ย คYาสYวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย
พบวYา บุคลากรของเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สYวนใหญY เป`นเพศชาย
รองลงมาเป` น เพศหญิ ง มี อ ายุ 31-40 ป• รองลงมา มี อ ายุ 20-30 ป• , 41-50 ป• และ 51-60 ป•
ตามลํ า ดั บ มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กวY า ปริ ญ ญาตรี รองลงมา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และสู ง กวY า ปริ ญ ญาตรี
ตามลําดับ มีสถานะเป`นพนักงานจSางตามภารกิจ รองลงมา เป`นพนักงานจSางทั่วไป, พนักงานเทศบาล
และลูกจSางประจํา ตามลําดับ ระดับความคิดเห็นที่มีตYอกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมและรายดSานอยูYในระดับมาก โดย
ดSานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ดSานความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมาย และคYานิยมขององค?การ
รองลงมา ไดSแกY ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารงความเป`นสมาชิกองค?การตYอไป และดSาน
ความเต็มใจที่จะใชSความพยายามอยYางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองค?การ ตามลําดับ
คําสําคัญ: การสรSางความผูกพัน, องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น, 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 2030 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 เป`นยุคของโลกาภิวัตน? ซึ่งสYงผลใหSเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดSานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งระบบเศรษฐกิจเป`นระบบเสรีที่เต็มไปดSวยการแขYงขันระหวYาง
ประเทศตYางๆ บริบทของสังคมกSาวไปสูY สังคมแหYงการเรียนรูS และความเป`นประชาธิปไตยที่มีการ
เรียกรSองของประชาชนมากขึ้นดSวยตSองการไปมีสYวนรYวมในทางการเมืองการปกครอง ผลกระทบตYางๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ทํ า ใหS อ งค? ก รปR จ จุ บั น ตS อ งตกอยูY ใ นสภาวะที่ จํ า เป` น ตS อ งปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ใหS ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นทําใหSสภาพแวดลSอมของปRจจัยตYางๆที่องค?กร
พึ่งพิงอยูYตSองเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม องค?กรหรือหนYวยงานที่มีความพรSอมมากกวYาจะเขSามาชYวงชิง
โอกาสไดSกYอนความรวดเร็วในการรุกเขSาหาโอกาสจึงเป`นสิ่งที่ตSองมีการเตรียมความพรSอมอยูYเสมอ
ดังนั้นองค?กรหรือหนYวยงานใดหากตSองการดํารงฐานะใหSอยูYรอดสิ่งที่ตSองคํานึงถึงประการแรกคือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลSอมทั้งภายในและภายนอกองค?กร การบริหารองค?การตYางๆ จึงตSองเนSนที่
ความรูS ความชํานาญ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป`นสําคัญ ซึ่งการที่องค?กรตYางๆ ไมY
วYาภาครัฐ หรือเอกชน จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณ ภาพใหSอยูYกับองค?กรจําเป`นที่จะตSองสรSาง
แรงจูงใจรวมถึงการสรSางความผูกพันในองค?การ ซึ่งผลดังกลYาวจะสYงผลใหSคนและงานเอื้อประโยชน?ตYอ
กันเพราะคนเป`นผูSสรSางงาน ในขณะที่งานเป`นสิ่งที่ใชSควบคุมพฤติกรรมของคนใหSสอดคลSองกันในการ
ทํางานรYวมกันซึ่งจากความสัมพันธ?ดังกลYาวจะเห็นไดSวYาหากบุคคลในองค?การไดSรับการจูงใจในการ
ทํางานใหSเขาเหลYานั้นไดSบรรลุถึงความตSองการของตนแลSวก็จะกYอใหSเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและ
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ประสิทธิผลโดยรวมขององค?การ รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกลYาวมาสรSางความผูกพันในองค?การ
ใหSกับคนในองค?การ
ดังนั้นความผูกพันตYอองค?การของพนักงานจึงมีความสําคัญตYอการพัฒนาองค?การอยYางมาก
และสYงผลใหSบุคลากรในองค?การมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถใหSบริการประชาชนไดS
อยYางมีประสิทธิภาพหรือสามารถตอบสนองความตSองการของประชาชนไดSและจากการที่บุคลากรมี
ความพึ งพอใจตY อการตอบสนองความตSองการที่ สําคั ญ ในการทํ างานจะทํ าใหS การดํ าเนิ นงานของ
องค?การบรรลุวัตถุประสงค?และเปžาหมายที่กําหนดไวSไดSอยYางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
พนักงานจะมีความผูกพันอยูYกับองค?การพรSอมที่จะพัฒนาองค?การใหSเจริญเติบโตกSาวหนSาตYอไปใน
อนาคต ดSวยเหตุนี้ ผูSวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การภาครัฐ : ศึกษา
กรณี เทศบาลเมืองมุกดาหร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษากระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถิน่ เทศบาลเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดหาร
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความผูกพัน
ความผู ก พั น เป` น สภาพของปR จ เจกบุ ค คลที่ นํ าตนเองไปเกี่ ย วขS อ งสั ม พั น ธ? กั บ การกระทํ า
พฤติ ก รรมบางอยY า งอั น เนื่ อ งมาจากเขาไดS ล งทุ น และพลั งงานไปกั บ สิ่ งนั้ น เชY น การลงทุ น ดS า น
การศึกษา ดSานการปฏิบัติงาน เป`นตSน ซึ่งในที่สุดบุคคลจะหวังผลตอบแทนจากองค?การ ดังนั้นระดับ
ความผูกพันจะขึ้นอยูYกับความเขSมขSนและคุณ ภาพของสิ่งที่บุคคลนั้นลงทุนไป Porter และ Steers
(1983 : 442) ไดSอธิบายความหมายของความผูกพั นตY อองค?การวYาสามารถแบY งออกเป`น 2 ประเภท
ไดS แ กY ความผู ก พั น ตY อ องค? ก ารดS านพฤติ ก รรม (Behavioral Commitment) และความผู ก พั น ตY อ
องค?การดSานทัศนคติ (Attitudinal Commitment)
1. ความผูกพันตYอองค?การดSานพฤติกรรม (Behavioral Commitment) แนวทางนี้จะเป`น
การศึกษาความผูกพันตYอองค?การดSานพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในองค?การซึ่งแสดงออกถึงความ
สม่ําเสมอของพฤติกรรมที่ตYอเนื่องหรือความคงเสSนคงวาในการทํางานและการไมYโยกยSายเปลี่ยนแปลง
ที่ทํางาน ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่บุคคลไดSเปรียบเทียบอยYางถี่ถSวนแลSวถึงสิ่งที่ไดSลงทุนไปในองค?การ
และผลไดSผลเสีย (Sunk Costs) ที่เกิดขึ้นวYาไมYคุSมคYาที่จะจากองค?การไป
2. ความผูกพันตYอองค?การดSานทัศนคติ (Attitudinal Commitment) คือ การที่บุคคลรูSสึก
วYาตนเป`นสYวนหนึ่งขององค?การและเปžาหมายขององค?การ และบุคคลตSองการที่จะคงความเป`นสมาชิก
ภาพขององค?การไวSเพื่อที่จะไดSมีสYวนรYวมในการนําพาใหSองค?การบรรลุเปžาหมายที่ไดSตั้งไวSในทSายที่สุด
ความผูกพันตYอองค?การดSานทัศนคติมีความหมายที่กวSางกวYาความพึงพอใจในงาน กลYาวคือ ความรูSสึก
ผูกพันตYอองค?การเป`นความรูSสึกที่มีตYอองค?การรวม สYวนความพึงพอใจในงานเป`นเพียงความรูSสึกพึงพอใจ
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เนื้อหาของงานเทYานั้น นอกจากนี้ ความรูSสึกผูกพันตYอองค?การเป`นความรูSสึกที่เกิดขึ้นอยYางชSาๆหากแตY
มีแนวโนSมที่จะคงอยูYยาวนานกวYาความพึงพอใจในงาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานะในงานที่รับผิดชอบ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
กระบวนการสร!างความผูกพันตอองคกร
ปกครองสวนท!องถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
1. ดSานความเชื่อมั่น ยอมรับเปžาหมายและ
คYานิยมขององค?การ
2. ดS า นความเต็ ม ใจที่ จ ะใชS ค วามพยายาม
อยYางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองค?การ
3. ดS านความปรารถนาอยY างแรงกลS าที่ จ ะ
ดํารงความเป`นสมาชิกองค?การนั้นตYอไป
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นเทศบาลเมือง
มุ ก ดาหาร อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง นี้ เป` น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research
Method) ซึ่งผูSวิจัยไดSดําเนินการ กลุYมตัวอยYาง คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 238 คนเครื่องมือที่ใชSในการวิจัยครั้งนี้เป`นแบบสอบถามกระบวนการสรSาง
ความผูกพั น ตYอองค? การ เทศบาลเมื องมุ กดาหาร อํ าเภอเมือง จังหวัดมุ กดาหาร โดยขSอคํ าถามไดS
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค?ที่ตSองการศึกษา และแบYงออกเป`น 2 สYวน ดังนี้
สYวนที่ 1 เป`นแบบสอบถามเกี่ยวกับขSอมูลทั่วไป
สYวนที่ 2 เป`นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวน
ทSองถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
การสรSางเครื่องมือที่ใชSเก็บรวบรวมขSอมูลไดSดําเนินการตามขั้นตอนดังตYอไปนี้
1. ศึกษาคSนควSาเอกสาร บทความ แนวคิด ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวขSองกับกระบวนการ
สรSางความผูกพันตYอองค?การเทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
2. กําหนดวัตถุประสงค??และกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. สรSางเครื่องมือซึ่งเป`นแบบสอบถาม ใหSครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย
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4. นําเครื่องมือที่สรSางเสร็จเรียบรSอยแลSวเสนออาจารย??ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกSไขปรับปรุง
ใหSถูกตSอง ทั้งดSานเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชSSภาษา ขSอคําถาม ใหSครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา
ที่ศึกษา
5.นํ าเครื่องมือที่ ปรับปรุงแกSไS ขแลSว เสนอผูSท รงคุณ วุฒิ เพื่ อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกSไข
เพื่อใหSSแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
6. นําเครื่องมือที่ผYานการตรวจสอบจากอาจารย?ที่ปรึกษา และผูSทรงคุณวุฒิแลSว ไปทดลองใชS
(try - Out) กับกลุYมตัวอยYางทดลองซึ่งไมYใY ชYกลุYมตัวอยYางที่ศึกษา โดยกําหนดกลุYมตัวอยYางทดลอง คือ
บุคลากรของเทศบาลตําบลเสาไหS อําเภอเสาไหS จังหวัดสระบุรี จํานวน 30 คน
7. นําผลการตอบแบบสอบถาม ในสYวนที่เป`นมาตราสYวนประมาณคYามาวิเคราะห?หาความ
เชื่ อมั่ น (reliability Analysis) ของเครื่องมื อ โดยใชS สูตรสัม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา (alpha coefficient)
ของ ครอนบาค (Cronbach) โดยไดS คY า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเทY า กั บ .927 แสดงวY า
แบบสอบถามมีคYาความเชื่อมั่นอยูYในระดับที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชSเป`นเครื่องมือในการเก็บขSอมูล
8. นําเครื่องมือที่สมบูรณ?แลSวไปใชSSการเก็บขSอมูลกับกลุYมตัวอยYางในการวิจัยตYอไป
การวิเคราะห?ขSอมูลและสถิติที่ใชSในการวิจัย
โดยเทียบเกณฑ?การแปลความหมายคYาเฉลีย่ ดังนี้
คYาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดSวยในระดับมากที่สุด
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 มีความเห็นดSวยในระดับนSอยที่สุด
สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล
ผูSวิจัยดําเนินการวิเคราะห?ขSอมูล โดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
คYารSอยละ (Percentage)
คYาเฉลี่ย ( x )
คYาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
บุคลากรของเทศบาลสYวนใหญYเป`นเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเป`นรSอยละ 54.20 รองลงมาเป`น
เพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเป`นรSอยละ 45.80 มีอายุ 31-40 ป• จํานวน 105 คน คิดเป`นรSอยละ 44.11
รองลงมา มีอายุ 20-30 ป• จํานวน 90 คน คิดเป`นรSอยละ 37.82 อายุ 41-50 ป• จํานวน 32 คน คิดเป`น
รSอยละ 13.45 และอายุ 51-60 ป• จํานวน 11 คน คิดเป`นรSอยละ 4.62 ตามลําดับ มีระดับการศึกษา ต่ํา
กวYาปริญญาตรี จํานวน 145 คน คิดเป`นรSอยละ 60.92 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิด
เป`นรSอยละ 36.56 และระดับสูงกวYาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเป`นรSอยละ 2.52 ตามลําดับ มีสถานะใน
งานที่รับผิดชอบ เป`นพนักงานจSางตามภารกิจ จํานวน 101 คน คิดเป`นรSอยละ 42.44 รองลงมา เป` น
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พนักงานจSางทั่วไป จํานวน 72 คน คิดเป`นรSอยละ 30.25 เป`นพนักงานเทศบาล จํานวน 49 คน คิดเป`น
รSอยละ 20.59 และเป`นลูกจSางประจํา จํานวน 16 คน คิดเป`นรSอยละ 6.72 ตามลําดับ
การวิจัยกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การเทศบาล ดSานความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมาย
และคYานิยมขององค?การ ดSานความเต็มใจที่จะใชSความพยายามอยYางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองค?การ และ
ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารงความเป`นสมาชิกองค?การตYอไป ในภาพรวม อยูYในระดับมาก
( x = 4.18, S.D. = 0.12) และเมื่อพิจารณาในรายดSาน พบวYา มีระดับความคิดเห็นอยูYในระดับมากในทุก
ดSาน โดยดSานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ดSานความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมายและคYานิยมขององค?การ
( x = 4.23, S.D. = 0.23) รองลงมา ไดSแกY ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารงความเป`นสมาชิก
องค?การตYอไป ( x = 4.17, S.D. = 0.18) และดSานความเต็มใจที่จะใชSความพยายามอยYางเต็มที่ในการ
ทํางานเพื่อองค?การ ( x = 4.15, S.ระดับ ความคิดเห็นที่มีตYอกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การ
เทศบาล (D. = 0.17) ตามลําดับ ดSานความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมายและคYานิยมขององค?การ อยูYในระดับ
มาก ( x = 4.23, S.D. = 0.23) และเมื่อพิจารณาในรายขSอ พบวYา มีระดับความคิดเห็นอยูYในระดับมากใน
ทุกขSอ โดยขSอที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ยอมรับและยินดีที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผูSบังคับบัญชา
( x = 4.35, S.D. = 0.51) รองลงมา ไดS แกY จะปกปž องหนY วยงาน เมื่ อมี ผูS กลY าวถึ งหนY วยงานในทางลบ
( x = 4.32, S.D. = 0.50) และความสํ าเร็ จ ของหนY ว ยงาน คื อ ความสํ าเร็ จ ของตนดS วย ( x = 4.29,
S.D. = 0.53) ตามลํ าดั บ ระดั บความคิดเห็ น ดS านความเต็มใจที่ จะใชS ความพยายามอยY างเต็ มที่ ในการ
ทํางานเพื่อองค?การ อยูYในระดับมาก ( x = 4.15, S.D. = 0.17) และเมื่อพิจารณาในรายขSอ พบวYา มีระดับ
ความคิดเห็นอยูYในระดับมากในทุกขSอ โดยขSอที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ เต็มใจที่จะทํางานเพื่อ
ความกSาวหนSา และประโยชน?ของหนYวยงาน ( x = 4.22, S.D. = 0.49) รองลงมา ไดSแกY ทุYมเท เสียสละ
และเต็มใจมีสYวนรYวมกับงานของหนY วยงาน ( x = 4.18, S.D. = 0.44) และพอใจและเต็มใจที่ จะทํ างาน
ลYวงเวลาและในวันหยุด ( x = 4.18, S.D. = 0.46) ตามลําดับ ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารง
ความเป` นสมาชิกองค?การตYอไป อยูYในระดับมาก ( x = 4.17, S.D. = 0.18) และเมื่อพิ จารณาในรายขSอ
พบวYา มี ระดับความคิ ดเห็ นอยูYในระดับมากในทุ กขS อ โดยขS อที่ มี ระดั บความคิดเห็ นสูงที่ สุดคือ ถึงแมS
หนYวยงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ตSองการที่จะทํางานในหนYวยงานแหYงนี้ตYอไป ( x = 4.23, S.D. = 0.50)
รองลงมา ไดSแกY มีความสุข และสบายใจที่ทํางานในหนYวยงานนี้ ( x = 4.21, S.D. = 0.45) และมีศรัทธา
และภาคภูมิใจที่เป`นพนักงานในหนYวยงานแหYงนี้ ( x = 4.21, S.D. = 0.48) ตามลําดับ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร พบวYา ระดับความคิดเห็นที่มีตYอกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?การเทศบาล
เมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมและรายดSานอยูYในระดับมาก โดยดSานที่มี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ดSานความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมายและคYานิยมขององค?การ รองลงมา
ไดSแกY ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารงความเป`นสมาชิกองค?การตYอไป และดSานความเต็มใจ
ที่จะใชSความพยายามอยYางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองค?การ ตามลําดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1. ดSานความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมายและคYานิยมขององค?การ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม
และรายขSออยูYในระดับมาก โดยขSอที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ยอมรับและยินดีที่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูSบังคับบัญชา รองลงมา ไดSแกY จะปกปžองหนYวยงาน เมื่อมีผูSกลYาวถึงหนYวยงานในทางลบ และ
ความสําเร็จของหนYวยงาน คือความสําเร็จของตนดSวย ตามลําดับ
2. ดSานความเต็มใจที่จะใชSความพยายามอยYางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองค?การ มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขSออยูYในระดับมาก โดยขSอที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ เต็มใจที่จะ
ทํางานเพื่อความกSาวหนSา และประโยชน?ของหนYวยงาน รองลงมา ไดSแกY ทุYมเท เสียสละ และเต็มใจมี
สYวนรYวมกับงานของหนYวยงาน และพอใจและเต็มใจที่จะทํางานลYวงเวลาและในวันหยุด ตามลําดับ
3. ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารงความเป`นสมาชิกองค?การตYอไป มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขSออยูYในระดับมาก โดยขSอที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ถึงแมSหนYวยงานจะ
มีการเปลี่ยนแปลง ก็ตSองการที่จะทํางานในหนYวยงานแหYงนี้ตYอไป รองลงมา ไดSแกY มีความสุข และสบาย
ใจที่ทํางานในหนYวยงานนี้ และมีศรัทธา และภาคภูมิใจที่เป`นพนักงานในหนYวยงานแหYงนี้ ตามลําดับ
ข!อเสนอแนะ
1. ความเชื่อมั่นยอมรับเปžาหมายและคYานิยมขององค?การ ควรมุYงมั่นในการสรSางคYานิยมในการ
บริการประชาชนดSวยความโปรYงใส ไมYทุจริต คอรัปชั่นอยYางจริงจัง และตYอเนื่อง เพื่อใหSบุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในองค?การของตนยิ่งขึ้น
2. ดSานความเต็มใจที่ จะใชSความพยายามอยYางเต็มที่ในการทํางานเพื่ อองค?การ ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งในดSานความรูS ความสามารถ และจริยธรรม ใหSมีความพรSอมทั้งรYางกายและจิตใจ
นอกจากนี้ ผูSบริหารควรเป`นแบบอยYางที่ดีในการอุทิศตนเพื่อองค?การเพื่อเป`นแรงบันดาลใจใหSกับ
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม
3. ดSานความปรารถนาอยYางแรงกลSาที่จะดํารงความเป`นสมาชิกองค?การตYอไป ควรมีการสรSาง
ความสมดุลในดSานงานกับชีวิต และสัมพันธภาพระหวYางบุคลากรในองค?การ โดยการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อทําใหSบุคลากรมีความสุขทั้งทางกาย และทางใจที่ไดSเป`นสYวนหนึ่งขององค?การ และเพื่อย้ําความคิด
ใหSกับบุคลากรวYาการตัดสินใจทํางานในหนYวยงานนี้เป`นการตัดสินใจที่ถูกตSอง
ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสรSางความผูกพันตYอองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามสถานะงานของบุคลากร เพื่อศึกษาวYา
บุคลากรที่มีสถานะงานตYางกันมีความคิดเห็นตYางกันหรือไมY อยYางไร
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ?ของความผูกพันตYอองค?การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาวYา ความผูกพันตYอ
องค?การของบุคลากรมีผลตYอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในลักษณะใด
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3. ควรมีการศึกษาการสรSางความผูกพันตYอองค?การภาครัฐของผูSบริหารศึกษาเทศบาลเมือง
มุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาวYาผูSบริหารมีการสรSางความผูกพันตYอองค?การใหSกับ
บุคลากรอยYางไรบSางโดยเก็บขSอมูลดSวยวิธีการสัมภาษณ?ภาคสนาม เพื่อใหSไดSขSอมูลเชิงคุณภาพ
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