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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และความสัมพันธ
ระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครู 
จํานวน 425 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีเปาหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การยอมรับนับถือ และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการมีปฏิสัมพันธ 
  2. ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานพฤติกรรม ดานทัศนคติ และดานบรรทัดฐาน 
 3. ความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 

 

 

 

คําสําคัญ: การทํางานเปนทีม, ความผูกพันตอองคการ 
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ABSTRACT 
 
 The aims of this research were to study the teachers’ teamwork, the 
organizational commitment of teachers, and the relationship between teamwork and 
organizational commitment of the teachers under the office of Chachoengsao Primary 
Education Sevice, Area 2. The samples of this study consisted of 425 teachers and 
administrators. The instrument for collecting data was a questionnaire. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard of deviation, Pearson, s 
Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research results were as follows: 

 1. The teachers’ teamwork under the Office of Chachoengsao Primary Education 
Sevice, Area 2, as a whole, was at high level. The highest aspect was goal achievement, 
followed by respect and acceptance, and the lowest aspect was open communication. 

 2. The organizational commitment of teachers under the office Chachoengsao  
Primary Education Sevice, Area 2, as a whole, was at high level, ranking by the mean 
scores from high to low; behavioral commitment, attitude commitment, and normative 
commitment. 

 3. The relationship between teamwork and organizational commitment of the  
teachers under Chachoengsao Primary Education Sevice, Area 2. was positive relation 
at high level, in which the statistical significance was at .05 level. 
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