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55603307  : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
คาํสาํคญั     : ความยติุธรรมในองคก์าร/ภาวะผูน้าํ/พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 
 นางธมนวรรณ วนัทานุ : ความสัมพนัธ์ระหว่างความยุติธรรมในองคก์าร ภาวะผูน้าํ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ กรณีศึกษาบุคลากรของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์               
กระทรวงยติุธรรม อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ.  หนา้ 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา ) ความยุติธรรมในองค์การ ภาวะผูน้าํ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ของบุคลากรสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 

) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความยติุธรรมในองคก์าร ภาวะผูน้าํ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ และ ) ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความยุติธรรมในองค์การ ภาวะผูน้าํ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์าร ผูว้จิยัใชแ้บบประเมินเป็นเครืองมือในการวิจยัครังนี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่าง   คน  จากประชากรทังหมด   คน  และสถิติทีใช้ในการวิจัยครังนี
ประกอบด้วยค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)                
ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขนัตอน 

ผลการวจิยัพบวา่ 
. บุคลากรของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์มีความยุติธรรมในองค์การ ภาวะผูน้ํา และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง  
. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงแปรผนัตามภาวะผูน้าํ

แบบเปลียนแปลง ความยุติธรรมในการแบ่งปัน ความยุติธรรมในการปฏิบติั และความยุติธรรม                
ในปฏิสัมพนัธ์  

. ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ในหมู่บุคลากรของ
สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คือ ความยุติธรรมในการแบ่งปัน โดยรวม สามารถ
อธิบายความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ไดถึ้งร้อยละ 

.  หรือมีค่า R2 เท่ากบั .  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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55603307  :  MAJOR: PUBLIC ADMINISTRATION 
KEY WORD : ORGANIZATIONAL JUSTICE / LEADERSHIP/ ORGANIZATIONAL  
     CITIZENSHIP BEHAVIOR                     
 THAMONWAN WANTANU : THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  ORGANIZATIONAL 
JUSTICE, LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF STAFF IN 
CENTRAL INSTITUTE OF FORENSIC SCIENCE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. 
CHALERMCHAI KITTISAKNAWIN, Ph.D. 199 pp. 
 
 The objectives of this research is study 1) The organizational justice, leadership and 
organizational citizenship behavior among the staffs of Central Institute of Forensic Science, 
Ministry of Justice, 2) The relationships between organizational justice, leadership and 
organizational citizenship behavior in Central Institute of Forensic Science’s staffs,                  
and 3) Factors influencing organizational justice, leadership and organizational citizenship 
behavior among Central Institute of Forensic Science’s staffs. The data was conducted                   
by collecting 200 samples from the total population of 355 people. The statistics used in this 
research are: Frequency, Percentage, Means, Standard Deviation, t-test, One-way ANOVA, 
Pearson’s Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

Findings was as follows:  
1. The Level of organizational justice, leadership and organizational citizenship 

behavior in Central Institute of Forensic Science, Ministry of Justice are high.  
2. The organizational citizenship behavior was found to have positive correlation 

with transformation leadership, distributive justice, procedural justice and interactional justice. 
3. The factors influencing organizational citizenship behavior among Central Institute 

of Forensic Science’s staffs is the distributive justice. Overall, the research is able to explain the 
variation or has a prediction power on organizational citizenship behavior by 4.5 percent or it has 
the R2 = .045 with a significant statistical value at .01. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี สําเร็จไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์พรชยั 
เทพปัญญา ทีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง                         
ใหค้าํแนะนาํและชีแนะแนวทางในการปรับปรุงวทิยานิพนธ์ฉบบันีใหส้มบูรณ์ยงิขึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน ทีกรุณารับเป็น  
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทงัยงักรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง ให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ กาํลงัใจ 
และคอยผลกัดนัใหผู้ว้จิยัจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันีไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล ทีกรุณารับเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คาํปรึกษา และคาํแนะนาํในการการจดัทาํวิทยานิพนธ์              
ฉบบันีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ รองผูอ้าํนวยการสถาบนันิติ
วิทยาศาสตร์ ผูอ้าํนวยการสํานัก หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ รวมทงับุคลากรทุกท่านของสถาบนันิติ
วทิยาศาสตร์เป็นอยา่งยงิ ทีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับวทิยานิพนธ์ฉบบันี 
 ทา้ยทีสุดนี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ครอบครัวเพ็ชร์กิจ และครอบครัววนัทานุ ทีให้การ
สนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียน ขอบูชาพระคุณบิดามารดา บูชาครูบาอาจารย์ และผูมี้พระคุณ                 
ต่อผูว้ิจยัทุกท่าน รวมทงัขอขอบคุณเพือนๆ และทุกคนทีไม่สามารถกล่าวนามจนครบได ้ทีคอยให้
ความรัก ความอบอุ่น และเป็นกาํลงัใจให้กบัผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา จนทาํให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาครังนี
สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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