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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับความยุติธรรมในองค์การ 4)
ศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ พนักงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ใน 4 ภาคของประเทศไทย ได้ แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จานวน 400 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากแต่ละภาค ภาคละ 100 คน ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งเขตพื้นที่ (Area Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่ า หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้ แก่ หลักความประหยัด หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ตามลาดับ ผลการศึกษาความยุติธรรมในองค์การ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณารายด้ าน พบว่ า ปฏิสมั พันธ์ระหว่ างบุคคลกับองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได้ แก่ การแบ่งปั นผลตอบแทน และกระบวนการขององค์การ ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ างหลักธรรมาภิบาลกับความยุติธรรม
ในองค์การ มีความสัมพันธ์กันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่ าง .396 ถึง .649 ซึ่งคู่ท่มี ีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัม พั นธ์สูงที่สุด ได้ แก่ ความสัมพั นธ์ระหว่ างหลักความโปร่ งใส (TRA) และความยุติธรรมในองค์การ (OJU) ส่วนหลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่ อความยุ ติธรรมในองค์การมากที่สุด ได้ แก่ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ควรนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปส่งเสริมให้ เกิดการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ในองค์การ ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติ
ที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ 2) ทุกองค์การควรกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้ างการ
พัฒนาที่ย่งั ยืนให้ กบั องค์การ และ 3) ความยุติธรรมในองค์การเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งในการสร้ างความภักดี ความผูกพันต่อองค์การและทัศนคติ
เชิงบวกของพนักงานต่อองค์การ ดังนั้น รัฐบาลควรมีมาตรการในการสร้ างความยุติธรรมในองค์การให้ เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและภาค
เอกชน
คาสาคัญ: ธรรมาภิบาล ความยุติธรรมในองค์การ การจัดการองค์การที่ดี
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the opinions of employees towards an application of good governance in
organizations, (2) to study the opinions of employees towards organizational justice, (3) to study a relationship between good
governance and organizational justice, and (4) to study the principles of good governance influencing organizational justice. The
samples used in this study were 400 employees who work in both public and private organizations in four regions of Thailand, i.e.,
central, northern, northeastern, and southern region of Thailand. Hundred samples were selected from each region using an area
cluster sampling technique. The instrument used to collect data was a research questionnaire. The research findings showed that the
opinions of employees towards an application of good governance, in total, were at high level. In particular, accountability had the
highest mean value, followed by economy, morality, law, transparency and participation, respectively. The research findings on
organizational justice showed that the opinions of employees towards organizational justice, in total, were at high level. In particular,
interaction between employees and organization had the highest mean value, followed by distributive justice and procedural justice
respectively. The correlation between the principles of good governance and organizational justice was at 0.01 level of significance
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with correlation value between 0.396 to 0.649. The highest correlation was a relationship between transparency and organizational
justice. The principles of good governance which had the highest influence on organizational justice were transparency, morality,
and responsibility respectively. Suggestions and recommendations from the study were as follows: (1) The results of this study
should be used to improve the implementation of good governance, which is the important way affecting organizational justice, (2)
Organizations should set up strategies in management based on the good governance principle to create sustainable development of
organizations, 3) Organizational justice is an important factor in creating loyalty, organizational commitment and positive attitude
of employees towards organizations. Therefore, the government should have a standard for creating justice in both public and private
organizations.
Keywords: Good Governance, Organizational Justice, Good Corporate Governance

บทนา
หลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวคิดสาคัญในการบริ หารงาน
และการปกครองในปัจจุบนั อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้ ทุกองค์การ
มุ่งเป้ าหมายไปสู่การเป็ นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี
(Good Corporate Governance) (Burikul, 2003) ธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance)
เป็ นแนวคิดและแนวทางของการบริหารจัดการบ้ านเมือง
และสังคม ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน บนพื้นฐานของความ
ถูกต้ อง ชอบธรรมโดยให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้ านเมืองและ
สังคมที่ดเี ป็ นเรื่องเกี่ยวกับกรอบของเป้ าหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง และวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการที่ดี (Kawanmueng,
2008) ปั จจุ บันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้ รับความ
สนใจอย่ างกว้ างขวาง ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ ให้ ความสาคัญ และนาแนวคิดนี้ไปประยุ กต์ใช้ กับการ
บริหารองค์การเพื่อให้ การบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (Sitthikamjorn, 2008) ดังนั้น ทั้งองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงควรใช้ หลักธรรมาภิบาลเป็ นเครื่องมือในการ
พั ฒ นาขีดความสามารถ โดยการส่งเสริมบทบาทให้ เกิด
การทางานที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการไม่นา
ผลประโยชน์ของสาธารณะมาใช้ เพื่ อประโยชน์ส่วนตัว มี
การใช้ หลักนิติธรรมในการดาเนินงานหรือสร้ างกรอบใน
การดาเนินงาน เพื่ อให้ การดาเนินงานสอดคล้ องกับหลัก
นิ ติธรรม มีก ารจั ด ล าดับความส าคัญ ของเป้ าหมายการ
ดาเนินงานให้ ชัดเจน เพื่อให้ การจัดสรรทรัพยากรเป็ นไป
อย่างเหมาะสม มีกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส มีกฎ กติกา
และหลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่ก่อให้ เกิดความยุตธิ รรม
แก่องค์การ ชุมชน และสังคมโดยรวมได้ (Uwanno, 1999)

สังคมไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมและความ
เสมอภาค ดังจะเห็นได้ จากการจัดสรรทรัพยากรและการ
กระจายความเจริญที่ไม่ท่วั ถึง การเลือกปฏิบัตริ ะหว่างคน
รวยกับคนจน และระหว่างคนมีอานาจกับคนไร้ อานาจ แม้
จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิข้ ึนพื้ นฐานของประชาชน แต่
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคยัง
เป็ นเพียงอุดมคติของความเป็ นธรรมเท่านั้น (Vajanasara
and Archvanijkul, 2012) เมื่ อ ใดก็ต ามที่ สั ง คมเริ่ ม ตั้ ง
ค าถาม หรือ สงสัย เกี่ย วกับ ความยุ ติ ธ รรม ไม่ ว่ าจะเป็ น
ความยุ ติธรรมในองค์การหรือความยุ ติธรรมทางสังคม
เมื่อนั้นสถานการณ์แห่ งความไม่ไว้ วางใจ ความไม่เชื่อมั่น
ซึ่งกันและกันก็มักจะเกิดขึ้น และผลที่ตามมา คือ ความ
สัม พั นธ์ท่ีไม่ ลงรอยกัน ระหว่ างคนในองค์การและสังคม
ดังที่ Wasi (2011) ได้ กล่าวในประเด็นนี้ว่า หากสังคมไร้
ซึ่งความยุตธิ รรมจะก่อให้ เกิดความทุกข์ ความขัดแย้ ง การ
เสียกาลังใจ และนาไปสู่วิกฤติด้านต่างๆ รวมทั้งวิกฤติการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เรากาลังเผชิญอยู่ ดังนั้น ความ
ยุติธรรมในสังคมจึงเป็ นเรื่องสาคัญ แต่เท่าที่ผ่านมา สังคม
ไทยยังให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้น้อยเกินไป อาจกล่าวได้ ว่า
ความขัดแย้ งในสังคมไทยส่วนหนึ่งมีสาเหตุ มาจากการที่
ประชาชนมีความรู้สกึ ว่าตนไม่ได้ รับความยุตธิ รรมนั่นเอง
ปั ญ หาด้ านความยุ ติธรรม และความเหลื่ อมล้ามิ ได้
เกิดขึ้นเฉพาะในทางสังคมเท่านั้น แม้ ในองค์การก็มปี ัญหา
ด้ านความยุติธรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งความยุติธรรมในองค์การ
สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประการ คือ ความยุ ติธรรม
ด้ านผลตอบแทน ความยุ ติธรรมด้ านกระบวนการ และ
ความยุติธรรมด้ านปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคลกับองค์การ
(Folger, 1998) พนักงานสามารถรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนและภาระงานที่
ตนเองรับผิดชอบ ดังที่ Guerrero and Andersen (2014)
กล่ าวว่ า ความยุ ติธรรมในองค์การสามารถสังเกตได้ จาก
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การที่บุคคลในองค์การเดียวกันทางานในตาแหน่ งระดับ
เดียวกัน มีภาระงานและผลงานเท่ากัน ได้ รับผลตอบแทน
ที่เหมือนกัน หากพนักงานรู้สกึ ว่าตนไม่ได้ รับความยุติธรรม
ก็จะขาดแรงจูงใจในการทางานและขาดความพึงพอใจใน
องค์ ก ารที่ ต นท างานอยู่ ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางาน แต่ หากพนักงานรู้สึกว่ า ตน
ได้ รับความยุตธิ รรมก็จะมีทศั นคติทางบวก มีความรักและ
ความผูกพั นต่อองค์การมากขึ้น ดังที่ Smithikrai (2000)
กล่ าวว่ า ความยุ ติธรรมในองค์การมีอิท ธิพ ลอย่ างยิ่งต่ อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เพราะจะทาให้ พนักงาน
เกิดความไว้ วางใจต่อองค์การและผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะนาไป
สู่การทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความยุติธรรมใน
องค์การจะช่ วยลดความขัดแย้ งภายในองค์การและสร้ าง
ความรู้สกึ ที่ดีให้ กบั พนักงาน นอกจากนี้ ยังทาให้ พนักงาน
มีความผู กพั น ต่ อองค์การและทุ่ มเททางานเพื่ อองค์การ
ดั ง ที่ Channuwong (2015) กล่ า วว่ า ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การเป็ นความรู้สกึ เชิงบวกของพนักงานที่มตี ่อองค์การ
พนักงานที่มีความผูกพั นต่ อองค์การจะทุ่มเท และเพี ยร
พยายามเพื่อทางานให้ องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง
ประกอบด้ วย หลั กนิ ติ ธรรม หลั กคุ ณ ธรรม หลั กความ
โปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความประหยัด สามารถทาให้ เกิดความยุ ติธรรมใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ได้ แ ละมีเสถียรภาพ จึงได้ ศึ กษาการประยุ กต์ใช้
หลัก ธรรมาภิบ าลในองค์การ ความยุ ติธรรมในองค์การ
หลัก ธรรมาภิ บ าลที่มีความสัม พั น ธ์ และส่ ง ผลต่ อ ความ
ยุติธรรมในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความยุติธรรม
ในองค์การในงานวิจัย นี้ ประกอบไปด้ ว ยความยุ ติธรรม
ด้ านผลตอบแทน ความยุ ติธรรมด้ านกระบวนการ และ
ความยุติธรรมด้ านปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างบุค คลกับองค์การ
ผู้วิจัยได้ ศึกษาครอบคลุมทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
เนื่องจากองค์การทั้งสองภาคส่วนมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
บริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง จะส่ งผลต่ อความ
ยุตธิ รรมในองค์การเช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมในองค์การ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาล
กับความยุตธิ รรมในองค์การ
4. เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรม
ในองค์การ
สมมติฐานการวิจยั
Ha1: หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กบั ความยุติธรรม
ในองค์การ
Ha2: หลั ก ธรรมาภิ บ าลส่ ง ผลต่ อ ความยุ ติ ธ รรมใน
องค์การ
การทบทวนวรรณกรรม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลได้ ก ลายเป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับว่า เป็ นหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย ได้
มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้ างขวาง ตัวอย่าง
ที่เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม คือ กฎหมายรัฐธรรมนู ญฉบับ ปี
พ.ศ.2540 ที่ได้ บญ
ั ญัตมิ าตราต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั หลักการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ซึ่งถ้ าหากมีการนาแนวคิดการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะ
ทาให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบ
การท างานของรัฐโดยประชาชนและองค์การที่เกี่ยวข้ อง
และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็ นที่น่าเชื่อถือ
ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งนาไปสู่การลดการทุจริตซึ่ง
เป็ นปัญหาเรื้อรังของบ้ านเมืองได้ (Thailand Development
Research Institute, 1998)
หลังจาก ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ได้
มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่
5) พ.ศ.2545 มาตรา 3 (1) ว่ าด้ วย การปฏิบั ติห น้ า ที่
ของส่วนราชการต้ องใช้ วิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
โดยมีหลักพื้ นฐานของการบริหารกิจการบ้ านเมือง และ
สังคมที่ดี ประกอบด้ วยหลักสาคัญ 6 ประการ คือ (1)
หลักนิติธรรม (Rule of Law)ได้ แก่การตรากฎหมาย กฎ
ข้ อบังคับต่ างๆ ให้ ทันสมัยและเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม และสังคมยินยอมพร้ อมใจปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎข้ อบังคับเหล่ านั้น โดยถือว่ าเป็ นการปกครองภายใต้
กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล (2)
หลักคุณธรรม (Morality) ได้ แก่ การยึดมั่นในความถูกต้ อง
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ดีงาม โดยรณรงค์ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐยึดถือหลักการนี้ใน
การปฏิบั ติห น้ าที่ให้ เป็ นตัวอย่ างแก่ สังคม และส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้ อมกัน เพื่อให้
คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชี พ สุจริ ต จนเป็ นนิ สัย ประจ าชาติ (3) หลั ก
ความโปร่ ง ใส (Transparency) ได้ แก่ การสร้ างความ
ไว้ วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การทางานขององค์กรทุกวงการให้ มีความโปร่ งใส มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่ าย ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูล ข่ าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้ องชัดเจนได้ (4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation)
ได้ แก่ การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสาคัญของประเทศ
ไม่ว่าด้ วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิ จารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ (5) หลัก
ความรับผิดชอบ (Accountability) ได้ แก่ การตระหนักใน
สิทธิหน้ าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใส่ใจปั ญหาสาธารณะของบ้ านเมือง และกระตือรือร้ นใน
การแก้ ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความกล้ าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตนเอง
และ (6) หลั กความคุ้ ม ค่ า (Utility) ได้ แ ก่ การบริห าร
จัดการ และใช้ ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่ อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้ คนไทยมีความประหยัด
ใช้ ของอย่างคุ้มค่า สร้ างสรรค์สนิ ค้ า และบริการที่มคี ุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติให้ สมบูรณ์ย่งั ยืน (Uwanno, 1999)
ความยุติธรรมในองค์การเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิด
ความสามัคคี ความภักดี และความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน Greenberg and Baron (2013) ได้ กล่าวถึง ความ
ยุติธรรมในองค์การไว้ 3 ประการ คือ (1) ความยุติธรรม
ด้ า นผลตอบแทน (Distributive Justice) ได้ แก่ ความ
เที่ ย งตรง เสมอภาค และความถู ก ต้ อ ง ในการจั ด สรร
ผลตอบแทน เช่ น การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ เหมาะสมกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ (2) ความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการ
(Procedural Justice) ได้ แก่ ความเที่ยงตรง ความเสมอภาค
ด้ านกระบวนการในการตัดสิน หรือเกณฑ์ในการพิจารณา
ผลตอบแทน นอกจากบุคคลจะประเมินความยุติธรรมใน
การจัดสรรผลตอบแทนแล้ ว ยังประเมินกระบวนการที่ใช้
ในการตัดสินผลตอบแทนว่ามีความยุตธิ รรมหรือไม่อกี ด้ วย

และ (3) ความยุ ติธรรมด้ านปฏิสัมพั น ธ์ (Interactional
Justice) ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกิดภายในองค์การ การปฎิสมั พันธ์ระหว่างพนักงาน
กับผู้บริหาร รวมถึงโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง
จากองค์การอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์
แบ่งออกเป็ น 2 ประการ คือ (1) ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Interpersonal) คือ การให้ ความเคารพ ให้ เกียรติ
ให้ ความยาเกรงซึ่ งกัน และกัน ของบุ ค คลภายในองค์ กร
การกล่ าวขอโทษกันเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งทาผิด และ (2)
ด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Informational) คือ การให้ ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้ องเกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ ในการตัดสินใจในเรื่อง
ของผลตอบแทนที่ได้ รับ หรือการให้ ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริม าณ ประชากรที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ พนักงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ใน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ จ านวน 400 คน ในการค านวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้วิจัยคานึงถึงความประหยัดด้ านระยะเวลา แรงงาน และ
ทรัพยากรที่ใช้ ในการวิจัย รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัยเพื่อให้ เสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ จึงได้ กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ สูตรคานวณจากการคานวณ กรณีไม่
ทราบขนาดของประชากร โดยใช้ สตู รของ Cochran ดังนี้
n 

p (1- p)Z 2
e2

โดยที่ n แทน จานวนตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
Z แทน ค่ า สถิ ติ ท่ี ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ น ที่
กาหนดไว้ (ก าหนด Z ที่ระดั บความเชื่ อมั่ น 95% มี ค่ า
เท่ากับ 1.96)
e แทน ค่ าความคลาดเคลื่ อนของการสุ่ม
ตัวอย่าง (ในที่น้ กี าหนด e = 0.05)
p แทน สัด ส่ วนของบุ ค ลากรที่ป ฏิบัติงาน
อยู่ ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในภาคต่ างๆ ของ
ประเทศไทย เนื่องจากไม่ สามารถคาดคะเนสัดส่วนของ
ประชากรได้ จึงกาหนดให้ p = 0.50 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จึงจะอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ (Silpjaru, 2007)
เมื่อแทนค่าตัวแปรในสมการจะได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

39

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 10(3)

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากร
ศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน อายุการทางาน จานวน 6 ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การประยุ ก ต์ใช้
หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จานวน 24 ข้ อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความยุติธรรมใน
เพื่อให้ สะดวกในการเก็บข้ อมูล จึงใช้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม องค์การ จานวน 22 ข้ อ
จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตพื้นที่
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิ จารณาและได้ ปรับปรุง
(Area Cluster Sampling) (Pruthipinyo, 2010) ซึ่งแบ่ ง ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ วไปทดลอง (Try-out)
ออกเป็ น 4 ภาค ภาคละ 100 คน ทาการสุ่มตัวอย่ างใน กับ กลุ่มตัวอย่ างที่ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่ างจริง จานวน
แต่ละภาค ภาคละ 5 จังหวัด จังหวัดละ 20 คน เครื่องมือ 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธี Alpha Coefficient
ที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ระยะเวลาในการแจก ของ Cronbach ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Reliability
แบบสอบถามอยู่ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 Coefficient) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.873 ซึ่งแสดงว่ า
มิถุนายน พ.ศ.2559
แบบสอบถามมีค วามน่ าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ ในการ
ตัว แปรที่ใช้ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ตั ว อิส ระ คื อ หลั ก วิจัยได้
ธรรมาภิบาล ประกอบด้ วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
และหลักความประหยัด ส่วนตัวแปรตาม คือ ความยุตธิ รรม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้ สถิติ
ในองค์การ ประกอบด้ วย ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทน ความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุ มานในการวิเคราะห์ข้อมูล
และความยุตธิ รรมด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ และทดสอบสมมติฐาน โดยรายละเอียดมีดงั นี้
1. ใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
ผู้วิจัยได้ ทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 ท่าน ทั้งนี้ คุณสมบัติของ สอบถาม
2. ใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้เชี่ยวชาญ (Qualifications of Experts) เป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์
มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นที่ทาการ (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาล
และความยุตธิ รรมในองค์การ
ศึกษาวิจัย
3. ใช้ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ (Pearson
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
Correlation) ในการวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่ างหลัก
ธรรมาภิบาลกับความยุตธิ รรมในองค์การ
ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
4. ใช้ การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
ขั้นตอน ดังนี้
Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาล
1. ศึ กษา ค้ น คว้ าแนวคิ ด และทฤษฏี เกี่ ย วกั บ หลั ก ที่ส่งผลต่อความยุตธิ รรมในองค์การ
ธรรมาภิ บาล และความยุ ติธรรมในองค์การจากเอกสาร
ประกอบด้ วย หนั งสือ ต ารา งานวิจั ย บทความวิจั ย และ
ผลการศึกษา
บทความทางวิชาการ เพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
ผู้วิจัยได้ นาเสนอผลงานวิจยั เป็ น 6 ตอน โดยมีรายละเอียด
แบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามส าหรับใช้ ในการเก็บรวบรวม ดังต่อไปนี้
ข้ อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
n = 0.50(1-0.50) 1.962 /
0.052
n=
0.9604
0.0025
n = 384.16
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ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ต้ อบ
แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.00 และ
เป็ นเพศชาย จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.00 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ
34.80 รองลงมา ได้ แก่ อายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 122 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 30.40 อายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 79 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 19.80 และอายุต้งั แต่ 46 ปี ขึ้นไป จานวน
60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด
จานวน 248 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.00 รองลงมา ได้ แก่
สถานภาพสมรส จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.00
และสถานภาพหย่ าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 20 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 5.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.50 รองลงมา ได้ แก่
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ
25.50 และระดับต่ากว่ าปริญญาตรี จานวน 56 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.00 ส่วนใหญ่ มีรายได้ ต่อเดือน 15,000-

25,000 บาท จ านวน 206 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.50
รองลงมาได้ แ ก่ มีรายได้ มากกว่ า 35,000 บาท จานวน
73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.20 มีรายได้ ระหว่าง 25,00135,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และ
มีรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
14.30 ส่วนใหญ่มีอายุการทางานตั้งแต่ 5–15 ปี จานวน
167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.80 รองลงมา ได้ แก่ อายุการ
ทางานน้ อยกว่า 5 ปี จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.80
และมากกว่า 16 ปี ขึ้นไป จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ
18.40 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้ นาคะแนนความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ หลั ก ธรรมาภิ บ าล ได้ แ ก่ หลัก นิ ติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความประหยัด มาวิเคราะห์หา
ค่าสถิตพิ ้ ืนฐานได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลโดยรวมและจาแนกรายด้ าน
รายการ
S.D.
แปลความหมาย
X
หลักนิติธรรม
3.84
.777
มาก
หลักคุณธรรม
3.92
.802
มาก
หลักความโปร่งใส
3.79
.813
มาก
หลักการมีส่วนร่วม
3.61
.861
มาก
หลักความรับผิดชอบ
4.03
.756
มาก
หลักความประหยัด
3.93
.832
มาก
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
3.85
.683
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้ หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85,
S.D. = .683) เมื่อ พิ จ ารณารายด้ าน พบว่ า หลั กความ
รับผิด ชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.03, S.D. = .756)
รองลงมา ได้ แก่ หลักความประหยัด ( X = 3.93, S.D. =
.832) หลักคุณธรรม ( X = 3.92, S.D. = .802) หลัก
นิติธรรม ( X = 3.84, S.D. = .777) หลักความโปร่ งใส
( X = 3.79, S.D. = .813) และหลักการมีส่วนร่วม ( X
= 3.61, S.D. = .861) ตามลาดับ

ลาดับที่
4
3
5
6
1
2

ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ ความยุติ ธรรมใน
องค์การ
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้ นาคะแนนความ
คิด เห็น เกี่ยวกับ ความยุ ติธรรมในองค์ก าร ได้ แก่ ความ
ยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทน ความยุติธรรมด้ าน
กระบวนการขององค์การ และความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลกับองค์การ มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ ืนฐาน
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผล
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและจาแนกรายด้ าน
รายการ
S.D.
แปลความหมาย
X
การแบ่งปันผลตอบแทน
3.62
.725
มาก
กระบวนการขององค์การ
3.55
.766
มาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ
3.84
.754
มาก
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
3.68
.663
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ความ
ยุติธรรมในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68,
S.D. = .663) เมื่อพิ จารณารายด้ าน พบว่ า ปฏิสัมพั นธ์
ระหว่ างบุ คคลกับองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.84,
S.D. = .754) รองลงมาได้ แก่ การแบ่ งปั นผลตอบแทน
( X = 3.62, S.D. = .725) และ กระบวนการขององค์การ
( X = 3.55, S.D. = .766) ตามลาดับ

ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับ
ความยุติธรรมในองค์การ
สมมติฐานที่ 1: หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับ
ความยุตธิ รรมในองค์การ
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้ ผู้วิจัยนาตัวแปรองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาล ได้ แก่ หลักนิติธรรม (LAW) หลัก
คุณธรรม (MOR) หลักความโปร่ งใส (TRA) หลักการมี
ส่วนร่ วม (PAR) หลักความรับผิดชอบ (ACC) และหลั ก
ความประหยั ด (ECO) กับความยุ ติธรรมในองค์ การ มา
วิเคราะห์ เพื่อหาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ ปรากฏผลดัง
แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลกับความยุติธรรมในองค์การ
ตัวแปร
LAW
MOR
TRA
PAR
ACC
LAW
1
.777**
.811**
.682**
.653**
MOR
1
.773**
.592**
.710**
TRA
1
.701**
.677**
PAR
1
.588**
ACC
1
ECO
OJU
**
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน
ระหว่ างองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมีค่าเป็ นบวก
แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทาง
เดี ยวกันอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ีระดั บ .01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์อยู่ระหว่ าง .446 ถึง .811 ซึ่งค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในที่สงู ที่สดุ ได้ แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักนิตธิ รรม (LAW) และหลักความโปร่งใส (TRA)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรม (LAW)
หลักคุณธรรม (MOR) หลักความโปร่ งใส (TRA) หลัก
การมีส่วนร่วม (PAR) หลักความรับผิดชอบ (ACC) และ
หลักความประหยัด (ECO) กับความยุติธรรมในองค์การ
(OJU) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
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ลาดับที่
2
3
1

ECO
.617**
.602**
.565**
.446**
.631**
1

OJU
.591**
.627**
.649**
.501**
.549**
.396**
1

สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .396 ถึง .649 ซึ่งคู่ท่มี คี ่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพั นธ์สูงที่สุด คือ ความสัมพั นธ์ระหว่ างหลักความ
โปร่งใส (TRA) และความยุตธิ รรมในองค์การ (OJU)
ตอนที่ 5 หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรม
ในองค์การ
สมมติ ฐ านที่ 2: หลั ก ธรรมาภิ บ าลส่ ง ผลต่ อ ความ
ยุตธิ รรมในองค์การ
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้ ผู้วิจัยนาตัวแปรองค์ประกอบ
หลักธรรมาภิบาล ได้ แก่ หลักนิตธิ รรม (LAW) หลักคุณธรรม
(MOR) หลั กความโปร่ งใส (TRA) หลักการมีส่ วนร่ วม
(PAR) หลักความรับผิดชอบ (ACC) และหลักความประหยัด
(ECO) มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าอิทธิพลที่มตี ่อความยุตธิ รรม
ในองค์การ (OJU) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงค่านา้ หนักความสาคัญขององค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ
ความยุติธรรมในองค์การ
ตัวแปร
B
SE
T

ค่าคงที่
1.306
.144
9.101**
หลักนิติธรรม (LAW)
.055
.062
.065
.892
หลักคุณธรรม (MOR)
.212
.056
.256
3.784**
หลักความโปร่งใส (TRA)
.273
.059
.335
4.615**
หลักการมีส่วนร่วม (PAR)
.023
.042
.030
.544
หลักความรับผิดชอบ (ACC)
.119
.051
.135
2.312*
หลักความประหยัด (ECO)
-.068
.040
.086
1.685
2
R =
.471
F=
2
Adjust R =
.463
SE =
.485
p=
**
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

จากตารางที่ 4 ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ สมการถดถอย
เชิ งเส้ น ในรูป แบบการวิ เคราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ วิ ธี
Enter พบว่ า ตัวแปรองค์ป ระกอบของหลักธรรมาภิบาล
ส่งผลต่อความยุตธิ รรมในองค์การโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และ .05 (F = 58.421 และค่า p = .000)
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ โดยตัวแปรองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ
ได้ แก่ หลักความโปร่ งใส หลักคุณ ธรรม และหลักความ
รับผิดชอบ โดยมีค่าคะแนนมาตรฐาน (Beta = 0.335, p
< .01) (Beta = .256, p < .01) และ (Beta = .135, p < .05)
ตามลาดับ ส่วนตัวแปรองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ที่ไม่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ ได้ แก่ หลักนิตธิ รรม

.000
.373
.000
.000
.587
.021
.093
58.421**
.000

หลักการมีส่วนร่วม หลักความประหยัด โดยมีค่าคะแนน
มาตรฐาน (Beta = .065, p > .05) (Beta = .030, p > 0.05)
และ (Beta = .086, p > 0.05) ตามลาดับ เมื่อนามาสร้ าง
สมการถดถอยเชิงเส้ นในรูปแบบการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณจะสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยุติธรรม
ในองค์การได้ ประมาณร้ อยละ 46.30 (Adjust R2 = .463)
ที่เหลืออีกร้ อยละ 53.70 เป็ นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ คดั เลือก
เฉพาะองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความ
ยุติธรรมในองค์การ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
มาสร้ างสมการถดถอยเชิงเส้ นในรูปแบบการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงค่านา้ หนักความสาคัญเฉพาะองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ
ความยุติธรรมในองค์การ
ตัวแปร
B
SE
T

ค่าคงที่
1.284
.138
9.283**
หลักความโปร่งใส (TRA)
.304
.049
.372
6.160**
หลักคุณธรรม (MOR)
.214
.052
.259
4.095**
หลักความรับผิดชอบ (ACC)
.100
.048
.114
2.090*
R2 =
.466
F=
2
Adjust R =
.462
SE =
.486
p=
**
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
*
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ได้ แก่ หลักความโปร่ งใส หลักคุณ ธรรม และหลักความ
รับผิดชอบ ส่งผลต่อความยุตธิ รรมในองค์การอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 (F = 115.366 และค่ า

p

p
.000
.000
.000
.037
115.366**
.000

p = .000) โดยหลักความโปร่งใสส่งผลต่อความยุติธรรม
ในองค์ก ารมากที่สุด รองลงมา คือ หลัก คุ ณ ธรรม และ
หลักความรับผิดชอบ โดยมีค่าคะแนนมาตรฐาน (Beta = -.372,
p < .01) (Beta = .259, p < .01) และ (Beta = .114, p < .05)
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เมื่อนามาสร้ างสมการถดถอยเชิงเส้ นในรูปแบบการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ จะสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความยุติธรรมในองค์การได้ ประมาณร้ อย 46.20 (Adjust
R2 = .462) ที่เหลืออีกร้ อยละ 53.80 เป็ นผลจากตัวแปร
อื่น ๆ ที่ไม่ ได้ น ามาพิ จารณา ค่ าสัม ประสิท ธิ์ของตัวแปร
พยากรณ์ สามารถน ามาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ส่ งผลต่ อ ความ
ยุตธิ รรมในองค์การ
สมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนดิ บ OJU = 1.284
(ค่ า คงที่ ) + .304 หลั ก ความโปร่ ง ใส (TRA) + .214
หลักคุณธรรม + .100 หลักความรับผิดชอบ (ACC)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน OJU = .372
หลักความโปร่งใส (TRA) + .259 หลักคุณธรรม (MOR)
+ .114 หลักความรับผิดชอบ (ACC)
ตอนที่ 6 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยได้ ท าการสนทนากลุ่ม กับ ผู้เชี่ย วชาญ 10 ท่ าน
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ า ธรรมาภิบาลเป็ นเรื่องสาคัญ ที่
ควบคู่กบั ความยุติธรรม ไม่สามารถแยกจากกันได้ ธรรมาภิบาล
ยังส่งผลโดยตรงต่ อความยุ ติธรรมในองค์การ เนื่องจาก
ธรรมาภิบาลเป็ นหลักการบริหารงานที่ดี ที่ได้ รับการยอมรับ
ได้ รับความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากบุคลากรในองค์การ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเมื่อองค์การใดบริหารจัดการ
ด้ วยหลักธรรมาภิบาลจะนามาซึ่งผลลัพธ์ คือ ความเป็ น
ธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการมีจิตสานึก
ที่ดตี ่องานที่ทา หลักธรรมาภิบาลยังเป็ นกฎที่แน่นอนที่แต่ละ
องค์การต้ องนาไปปฏิบัติ และมีกฎหมายรองรับ ถ้ าบุคลากร
ในองค์การปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลจะก่อให้ เกิดความ
ยุติธรรมในองค์การสูงสุด ในทางกลับกัน ถ้ าองค์การขาด
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เช่น การเลื่อนตาแหน่ง
ที่ไม่มีความเป็ นธรรมโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย หรือ
โดยระบบอุป ถัมภ์ท่ีมุ่งช่ วยเหลือพรรคพวกของตนให้ มี
ตาแหน่งที่สงู ขึ้น โดยไม่คานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสม จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและกาลังใจใน
การทางานของบุคลากรในองค์การได้
เกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การ ผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นว่า ความยุตธิ รรมในองค์การเป็ นเครื่องมือในการสร้ าง
ความภักดีและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน แต่
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ความยุติธรรมเป็ นสิ่งที่วัดผลเชิงปริมาณได้ ยาก การกาหนด
เงื่อนไข กฎระเบียบขององค์การควรมีตัวชี้วัดที่แน่ นอน
ควรมีข้อกาหนดหรือมาตรฐานเพื่อการวัดระดับ เช่น บุคลากร
ที่ทางานได้ ตามข้ อกาหนดระดับ หนึ่งจะได้ ผลตอบแทน
และการเลื่อนตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็ นธรรมกับระดับ
ผลงานที่ทาได้ ซึ่งจะเป็ นการตอบคาถามและแสดงความ
โปร่งใสว่า บุคคลใดผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ และถ้ าบุคลากร
ทาผลงานได้ มากเท่าใด ก็จะสามารถก้ าวกระโดดได้ ไกล
มากเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การกาหนดแนวทาง
หรือบรรทัดฐานเฉพาะของแต่ละองค์การ เพื่ อใช้ บริหาร
องค์การในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านผลตอบแทน
ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็ นธรรม ในองค์การที่ต่างกัน
จะมีค่านิยมต่างกันด้ วย เช่น องค์การในโลกตะวันตกจะเน้ น
ที่ผลงานร้ อยละ 80-90 ส่วนองค์การในโลกตะวันออกจะ
เน้ นที่ผลงานร้ อยละ 60 และความสัมพันธ์อีกร้ อยละ 40
แม้ ว่าความยุติธรรมไม่สามารถวัดได้ กจ็ ริง แต่ในทางปฏิบัติ
แต่ละองค์การสามารถกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลด้ านความ
ยุติธรรมที่มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นธรรมมากที่สดุ ได้
ในประเทศไทย ความยุติธรรมในองค์การค่อนข้ างวัดยาก
ในการพิจารณาเลื่อนยศตาแหน่ง หรือเงินเดือน ผู้บริหาร
จะให้ ความสาคัญกับคนใกล้ ตัวมากกว่าคนที่มีผลงานจริง
ดังนั้น จึงมีพนักงานบางคนในองค์การ ไม่ต้องทางานมากนัก
แต่คอยเอาใจใส่ รับใช้ หรือประจบประแจงผู้บริหารก็ได้ รับ
การเลื่อนยศ ตาแหน่งมากกว่าคนที่ทางานอย่างจริงจังและ
มีผลงานด้ วยซา้ ไป
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่ า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สอบถามเกี่ ย วกับ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลใน
องค์การ หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้
เห็นว่า องค์การเน้ นการส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานมี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้ าที่ของตน เพื่อให้ องค์การ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไร
ก็ตาม องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลด้ านการมีส่วนร่ วม
มีค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่สุด แสดงให้ เห็น ว่ า การบริห ารงานใน
องค์การ ขาดการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการร่ วมกัน
กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ อาจเป็ นเพราะการบริหารงาน
เน้ นการรวมอานาจไว้ ท่สี ่วนบน ผู้บริหารระดับสูงมีอานาจ
ในการวางแผน และตัดสินใจมากกว่าพนักงาน ซึ่งมีหน้ าที่
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ปฏิบัติต ามนโยบายขององค์การอย่ างเดียว ผลการวิจั ย
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Vitayaudom (2012) ที่กล่าวว่า
ในการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
ผู้บริหารมีหน้ าที่ศึกษางาน วางแผนงานและดาเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน ส่วนพนักงานจะทาตามแผนงานที่
ผู้ บ ริห ารกาหนดไว้ จากการศึ กษาความสัมพั นธ์ภายใน
ระหว่างองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล พบว่า หลักนิติธรรม
มีความสัมพั นธ์มากที่สุดกับหลั กความโปร่ งใส แสดงว่ า
เมื่อองค์การมีการวางกฏระเบียบ หลักเกณฑ์และกติกาที่
เป็ นธรรมพร้ อมกับมีการปฏิบตั ติ ามนั้นก็จะก่อให้ เกิดความ
โปร่ งใส มี ความชั ดเจนและสามารถตรวจสอบได้ จากการ
หลักนิติธรรม
Rules of Law

วิเคราะห์ความสัมพั นธ์ระหว่ างหลักธรรมาภิบาลกับความ
ยุติธรรมในองค์การ พบว่า หลักความโปร่งใสมีความสัมพันธ์
สูงสุด กับความยุ ติธรรมในองค์การ แสดงว่ า หลักความ
โปร่งใส คือ การปรับปรุงกลไกการทางานขององค์การให้ มี
ความโปร่งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่าย พนักงานสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวก และมีกระบวนการให้ พนักงาน
ตรวจสอบความถูกต้ องชัดเจนเป็ นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิด
ความยุติธรรมในองค์การ ซึ่งสามารถเขียนรูปแบบความ
สัมพันธ์ดงั รูปที่ 1

หลักความโปร่งใส
Transparency

ความยุติธรรมในองค์การ
Organizational Justice

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และความยุติธรรมในองค์การ

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ ว่า หลักนิติธรรมก่อให้ เกิด
ความโปร่งใส และหลักความโปร่งใสก่อให้ เกิดความยุติธรรม
ในองค์ ก าร อย่ า งไรก็ต าม ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า แม้ ห ลั ก ความ
โปร่ งใสจะก่อให้ เกิดความยุ ติธรรมในองค์การก็จริง แต่
จากผลการสารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับ ธรรมาภิ บาลใน
องค์การ พบว่ า หลักความโปร่ งใสอยู่ในระดับท้ ายๆ คือ
ระดับที่ห้า ซึ่งแสดงว่า ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
อาจมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสจึงทาให้ พนักงานให้ คะแนน
ในประเด็นนี้น้อย
จากการวิ เคราะห์ ค่ าอิท ธิพ ลของหลั ก ธรรมาภิ บาลที่
ส่งผลต่ อความยุ ติธรรมในองค์การโดยรวม พบว่ า หลัก
ธรรมาภิบาลก่อให้ เกิดความยุติธรรมในองค์การ โดยหลัก
โปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ สามารถ
สร้ างความเป็ นธรรมในองค์การ และสามารถสร้ างดุลยภาพ
ระหว่ างผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders)
ทุกระดับ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Burikul (2002)
ที่ได้ ก ล่ าวถึง หลั ก ธรรมาภิ บ าลว่ า เป็ นการบริห ารงานที่
ทาให้ เกิดความเชื่อมั่นว่ าจะนามาซึ่งผลลัพ ธ์ท่ีดีท่สี ุด คือ
ความเป็ นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตั้งมั่ น อยู่ บ นหลั ก การบริห ารงานที่เที่ย งธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ มีจิตสานึกในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ได้ กระท า พร้ อมตอบคาถามหรือตอบสนองต่ อผู้ มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย

ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า พนักงานที่มีการรับรู้ว่าตน
ได้ รับความยุติธรรมจากองค์การจะมีความผูกพันต่อองค์การ
และมีความรู้สกึ ที่ดกี บั องค์การ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Moorman (1991) ที่ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุ ติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยทาการศึกษาใน 2 มิติ คือ การ
รับรู้ความยุ ติธรรมองค์การในด้ านกระบวนการต่ างๆ ที่
เกิดขึ้น ภายในองค์การและการรับรู้ค วามยุ ติธรรมในวิธี
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา พบว่ า การ
รับ รู้ว่ า ตนเองได้ รั บ การปฏิบั ติ จ ากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า ง
ยุ ติธรรมมีความสัมพั น ธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ
Sheppard, Lewicki and Minton (1992) แ ล ะ Folger
(1998) ที่กล่าวไว้ ว่า การรับรู้ของพนักงานว่า ผลตอบแทน
หรือการจัดสรรผลตอบแทนที่ตนได้ รับมีความเหมาะสม
เสมอภาค เป็ นที่ยอมรับ และมีความยุตธิ รรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานที่ตนทา จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจและความสุข
ในการทางานให้ กบั องค์การมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการศึกษา
1. การประยุ กต์ใช้ ห ลั กธรรมาภิ บ าลโดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า หลักความรับผิดชอบ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้ แก่ หลักความประหยัด หลัก
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คุณธรรม หลักนิตธิ รรม หลักความโปร่งใส และหลักการมี
ส่วนร่วม
2. ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับ
องค์ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย สูงสุด รองลงมา ได้ แ ก่ การแบ่ งปั น
ผลตอบแทน และ กระบวนการขององค์การ ตามลาดับ
3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาล พบว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร มีความ
สัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยหลักนิตธิ รรม (LAW) กับหลักความโปร่งใส
(TRA) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์สูงที่สุด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า หลักนิตธิ รรมก่อให้ เกิดความโปร่งใส
4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาล
กับความยุ ติธรรมในองค์การ มีค วามสัมพั นธ์กันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ โดยหลักความโปร่งใส (TRA) กับความยุติธรรม
ในองค์การ (OJU) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สงู ที่สดุ ซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่า หลักความโปร่งใสก่อให้ เกิดความยุติธรรม
ในองค์การ
5. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้ นในรูปแบบการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณวิธี Enter พบว่า องค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่ อความยุติธรรมในองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และ .05 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่
ส่งผลต่ อความยุติธรรมในองค์การ มากที่สุด ได้ แก่ หลัก
ความโปร่งใส รองลงมาได้ แก่หลักคุณธรรม และหลักความ
รับผิดชอบตามลาดับ
6. ผลการสนทนากลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญให้ ความเห็น ว่ า
ธรรมาภิบาลเป็ นหลักการสาคัญที่อยู่ควบคู่กบั ความยุติธรรม
ไม่สามารถแยกจากกันได้ และยังส่งผลโดยตรงต่อความ
ยุติธรรมในองค์การ เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็ นหลักการ
บริห ารงานที่ดี ที่ไ ด้ รับ การยอมรั บ ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
ความศรัทธาจากบุคลากรในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. พนั ก งานที่ รั บ รู้ ว่ า ตนได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมจาก
องค์การ จะมีความความภักดีและความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าพนักงานที่ร้ สู กึ กว่าตนเองไม่ได้ รับความยุติธรรม
จากองค์การ
8. องค์การที่บริหารจัดการด้ วยหลักธรรมาภิบาลจะ
นามาซึ่งผลลัพธ์ คือ ความเป็ นธรรม ความสุจริต ความมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใสตรวจสอบได้
รวมถึงการมีจิตสานึกที่ดตี ่องานที่ทา
9. ความยุติธรรมเป็ นเรื่องที่วัดผลเชิง ปริมาณได้ ยาก
การกาหนดเงื่อนไข กฎระเบียบขององค์การควรมีตัวชี้วัด
ที่แน่นอน ควรมีข้อกาหนดหรือมาตรฐานเพื่อการวัดระดับ
เช่ น บุคลากรที่ทางานได้ ตามข้ อกาหนดระดับหนึ่งจะได้
ผลตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ งที่เหมาะสมและเป็ น
ธรรมกับระดับผลงานที่ทาได้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ทุ กองค์ ก ารควรน าองค์ ค วามรู้ท่ีได้ จ ากงานวิ จั ย
ครั้ ง นี้ ไปส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลไป
ประยุกต์ใช้ ในองค์การ ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติท่สี าคัญที่ส่งผล
ต่อความยุตธิ รรมในองค์การ
2. ทุกองค์การควรกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิด ความยุ ติ ธ รรมใน
องค์การและการพัฒนาที่ย่งั ยืนขององค์การ
3. ความยุตธิ รรมในองค์การเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งในการ
เสริมสร้ างความรัก ความผูกพันต่อองค์การและความรู้สกึ
ที่ดขี องพนักงานต่อองค์การ ดังนั้น รัฐบาลควรมีมาตรการ
ในการสร้ างความยุติธรรมในองค์การให้ เกิดขึ้นทั้งในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชน
กิตติกรรมประกาศ
“งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ (NRU 2558)”
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