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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในจงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในจงัหวดัปทุมธานี และ3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการท างานเป็นทีมกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐใน
จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐใน
จงัหวดัปทุมธานี  ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐใน
จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นการร่วมมือ รองลงมา คือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นความคิดสร้างสรรคมี์
ค่าเฉล่ียต ่าสุด  2) ความผูกพนัต่อองคก์ารของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในจงัหวดั
ปทุมธานีโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดา้นการคงอยู ่รองลงมา คือ ดา้นจิตใจ และดา้นบรรทดัฐานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  3) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการท างานเป็นทีมกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ
ในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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The objectives of this study were to: 1) the level of  government vocational education 
institution teachers’ teamwork in Pathumthani Province; 2) the level of government vocational 
education institution teachers’ organizational commitment in Pathumthani Province; 3) the 
relationship between teamwork and organizational commitment of government vocational 
education institution teachers in Pathumthani Province. A sample of 118 public vocational 
education institution teachers in Pathumthani Province was randomly selected. The instrument 
used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient. The data analysis 
was done by using a computer software.  
 

Results of the study were as followed. 1) The level of  government vocational education 
institution teachers’ teamwork in Pathumthani Province was at a high level for both overall and 
individual aspects. The aspect with the highest mean was cooperation, followed by 
communication, and the lowest was creativity. 2) The level of government vocational education 
institution teachers’ organizational commitment in Pathumthani Province was at a high level for 
both overall and individual aspects. The aspect with the highest mean was continued  
commitment, followed by affective commitment,  and the lowest was normative commitment. 
3)The relationship between teamwork and organizational commitment of government vocational 
education institution teachers in Pathumthani Province was positive at moderate level where the 
statistical significance was at the .05 level. 
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