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บทคดัย่อ 
 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความขัดแยง้
ระหว่างงานกบัครอบครัว และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน 
ของพนกังานสวนสัตวเ์ชียงใหม่  และ (2) เพื่อศึกษาอ านาจการท านายของความขดัแยง้ระหวา่งงานกบั
ครอบครัว และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน ของพนกังาน
สวนสัตวเ์ชียงใหม่  

รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
พนักงานสวนสัตวเ์ชียงใหม่  จ  านวน 200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตามความบงัเอิญ  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน    
การวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด คือ (1)แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
(2) แบบวดัความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครัว (3)แบบวดัการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร และ 
(4) แบบวดัความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติบรรยาย  การหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ความขดัแยง้จากงานสู่ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .40) 
2. ความขดัแยง้จากครอบครัวสู่งานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (r = .11, ns) 
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3. การรับรู้ความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = -.43) 

4. การรับรู้ความยุติธรรมดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจท่ีจะลาออก
จากงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = -.45) 

5. การรับรู้ความยุติธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก
งานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = -.38) 

6. ความขดัแยง้จากงานสู่ครอบครัวและการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการสามารถ
ร่วมกนัท านายความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ABSTRACT 
 
 

The purposes of this research were (1)  to examine the relationship of work-family conflict 
and perceived organizational justice to turnover intention of Chiang Mai Zoo employees, and ( 2)     
to investigate the predictive power of work-family conflict and perceived organizational justice on 
turnover intention of Chiang Mai Zoo employees. 

A correlational research design was used. The sample was 200 employees who worked in 
Chiang Mai Zoo. The research questionnaire consisted of 4 measures : (1) Demographics (2) Work-
family conflict scale (3) Perceived organizational justice scale and (4) Turnover intention scale. 
Data were analyzed by using descriptive statistics, the Pearson’s product moment correlation 
coefficient, and the multiple regression analysis. 

The research results found that: 
1. There was a statistically significant positive correlation between work-to-family conflict 

and turnover intention. (r = .40, p < .01) 
2. There was not statistically significant correlation between family-to-work conflict and 

turnover intention. (r = .11, ns) 
3. There was a statistically significant negative correlation between perceived distributive 

justice and turnover intention. (r = -.43, p < .01) 
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4. There was a statistically significant negative correlation between perceived procedural 
justice and turnover intention. (r = -.45, p < .01) 

5. There was a statistically significant negative correlation between perceived interactional 
justice and turnover intention. (r = -.38, p < .01) 

6. Work-to-family conflict and perceived procedural justice jointly predicted turnover 
intention. (p < .01) 

 


