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53603704 : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ค าส าคญั :  ความยติุธรรมในองคก์าร/ความผกูพนัต่อองคก์าร 
  รุ่งณภา  สีทะ : ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารกบัความผกูพนัต่อ
องค์การของขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย.์  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : อ.ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัด์ินาวนิ.  121 หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารและ
ความผกูพนัต่อองคก์าร 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารกบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารกบัความผกูพนั
ต่อองค์การ และ 4) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายในการก าหนดขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการของยามาเน่ ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 101 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบประเมิน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 

 ผลการวจิยั พบวา่  
1. ขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร

ดา้นการปฏิบติั ดา้นการแบ่งปัน และความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่ง 

และหน่วยงานท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัมีการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารแตกต่างกนั และขา้ราชการ
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน อาย ุและ
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

3. การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นการแบ่งปันมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั
ต่อองค์การดา้นการคงอยู่ (r=.244) ดา้นบรรทดัฐาน (r=.227) และความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม 
(r=.218) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นการปฏิบติัมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน (r=.433) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

4. การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นการแบ่งปันมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
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53603704 : MAJOR : PUBLIC ADMINISTRATION 
KEY WORD :  ORGANIZATIONAL JUSTICE/ORGANIZATIONAL COMMITMENT  
 RUNGNAPHA  SEETA : THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF 
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE GOVERNMENT 
OFFICE OF WOMEN'S AFFAIRS AND FAMILY MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND 
HUMAN SECURITY. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : Dr. CHALERMCHAI KITTISAKNAWIN.  
121 pp. 
 
 
 The objectives of this research were 1) to study the perception of organizational 
justice and organizational commitment, 2) to compare personal factors on the perception of 
organizational justice and the organizational commitment, 3) to study the relationship between 
the perception of organizational justice and the organizational commitment and 4) to study the 
perception of organizational justice influencing the organizational commitment of government 
officers in the Office of Women’s Affairs and Family Development. 
 The  samples comprised 101 government officers in the Office of Women’s Affairs 
and Family Development. Randomly selected by the use of Yamane technique for calculating 
sample size. The data were collected through questionnaires. Data analysis was carried out 
by using frequency, percentage, standard deviation, t-test, One way ANOVA, Pearson’s 
correlation analysis, and stepwise multiple regression analysis. 
 The results of the research were:  

1. Government officers of the Office of Women’s Affairs and Family Development 
had the perception of distributive justice, procedural justice and organizational commitment at 
a moderate level. 

2. Government officers of the Office of Women’s Affairs and Family Development 
who possessed different personal factors i.e. position and working department had different 
perception of organizational justice and the government officers who possessed different 
personal factors i.e. working department, age, and education had different organizational 
commitment.  

3. The perception of distributive justice had positive relationship to the 
organizational continuance commitment (r=.244) normative (r=.227) and overall the 
organization commitment (r=.218, =0.05) and the perception of procedural justice had 
positive relationship to the organizational normative commitment (r=.433, =0.01) 

4. The perception of organizational distributive justice influencing the organization 
commitment. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงและการช่วยเหลือ
จากอาจารย ์ดร. เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวนิ อาจารยที์ปรึกษา รองศาสตราจารยพ์รชยั  เทพปัญญา และ
ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.สุธรรม  รัตนโชติ ทีได้สละเวลาอนัมีค่าให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นและได้
กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนการค้นควา้อิสระฉบบันีสําเร็จสมบูรณ์ และกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ความเขใ้จในการศึกษาเพือเป็น
พนืฐานในการศึกษาครังนีเป็นอยา่งยงิ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหาร และข้าราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยทุ์กท่านทีอนุญาตให้ดาํเนินการ
ทดลองเครืองมือในการวจิยัและเก็บขอ้มูล ซึงไดรั้บความร่วมมือในการศึกษาครังนีเป็นอยา่งดี  
 สุดทา้ยนี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา นอ้งๆ พีๆ และเพือนๆ ทุกคนทีเป็นกาํลงัใจ
แก่ผู ้วิจ ัยตลอดมา  และผู ้มีพระคุณอีกหลายท่านทีผู ้วิจ ัยมิได้กล่าวนามไว้ในทีนีทีช่วยให ้               
การจดัทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จไดใ้นทีสุด 
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