
     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

48 

 

อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในส านักงาน 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
The Influential of Good Governance on Perceived Organizatioal Justice of 
Employee in Hat Yai Municipality 
 
สงบ ขุนศรีหวาน1*, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง2 และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล2 
Sangkob Khoonsivan1*, Korkaew Jankingthong2 and Woraluck Lalitsasivimol2 

 
1 นักศึกษามหาบัณฑิต, หลักสตูรปรญิญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธรุกิจ,  

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
1 Master of Business Degree in Business Administration, Hatyai Business School, Hatyai University 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาบริหารธรุกิจ, คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 
2 Assistant Professor Dr., Department of Business Administrationt, Hatyai Business School, Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: sangkob.kho004@hu.ac.th 
 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
ของบุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ .กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่.จ านวน.297.คน.ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม .อยู่ระหว่าง .738 - .892 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบเสตปไวส์.(Stepwise.Multiple.Regression Analysis) 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในส านักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ คือ.(X1).หลักนิติธรรม.(X6).หลักความคุ้มค่า และ.(X3).หลักความโปร่งใส ค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน.(β).ตามล าดับ ดังนี้ .340 .321 และ .191  
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล ความยุติธรรมในองค์การ 
 
Abstract  
 The purpose of this research was to study good governance influencing organizationl 
justice of personnel in Hat Yai Municipality Office. The sample group used in this study was 
297 personnel working in the Hat Yai Municipality Office. The reliability of questionnaires 
were between .738 - .892 and analyzed by using Stepwise Multiple Regression Analysis. The 
result of the research shows that good governance factors The factors affecting the 
perception of justice in the organizationl of the personnel in the Hat Yai Municipality office 
are.(X1).the rule of law.(X6).the principle of value and.(X3).the principle of transparency. 
Forecast coefficients in the form of standard scores.(β), respectively, as. .340 .321 and. 191. 
Keywords: Governance, Organizationl Justice 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ หลักการบริหารในยุคปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งการเมืองการปกครอง
และการบริหารทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงองค์การต่าง ๆ การให้ความส าคัญในการบริหารตาม  
ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะปัจจุบันการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงน าธรรมาภิบาลในการบริหารซึ่งจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(Good Corporate Governance) (Burikul, 2002) ดังนั้น ควรส่งเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือขจัดการคอร์รัปชั่น 
เพราะน าหลักนิติธรรมเป็นกฎระเบียบ น าหลักความโปร่งใสในการตรวจสอบ และมีกฎเกณฑ์สร้างความ
ยุติธรรมทั้งองค์การของรัฐบาล องค์การของเอกชน และสังคมได้ (Uwanno,.1999) แต่สังคมไทยความ
ยุติธรรมยังเป็นปัญหาส าคัญเห็นได้จากการแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่ไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง ทั้งยัง
เลือกปฏิบัติอ านวยความสะดวกระหว่างคนร่ ารวยกับคนจน และระหว่างคนมีบารมีอ านาจต่าง ๆ กับคนที่ไม่มี
บารมีและอ านาจ (Vajanasara & Archvanijkul, 2012) โดยความยุติธรรมเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีเฉพาะในสังคม 
แม้กระทั่งองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ยังมีปัญหาของความยุติธรรม ซึ่งความยุติธรรมในองค์การวิเคราะห์ได้ 
เช่น ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ .และความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรต่อองค์การ (Folger, 1998) 
 เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สะท้อนปัญหาของประชาชน มุ่งมั่นบริการตามแนวทางธรรมาภิบาล 
ดังนี้.1) หลักนิติธรรม.2) หลักคุณธรรม.3) หลักความโปร่งใส.4) หลักการมีส่วนร่วม.5) หลักความรับผิดชอบ 
และ.6) หลักความคุ้มค่า ซึ่งจะหนุนส่งให้องค์การประสบความส าเร็จเป็นที่จดจ าและโจษขาน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย คือ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความยุติธรรม (ดาวริกา อักษรถึง , 
2557) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของ
บุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ภาคใต้  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในส านักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ปัจจัยธรรมาภิบาลอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรใน
ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องอิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรใน
ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ มีขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านตัวแปร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ประกอบด้วย 
ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ และธรรมาภิบาล 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ธรรมาภิบาล  
 ธรรมาภิบาลเป็นศูนย์รวมของหลักบริหารที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน .ด้วยความโปร่งใส 
และยึดมั่นในศีลธรรม.ซึ่งอธิบายได้ว่า.“ธรรม”.คือ.“คุณความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรม” และ.“อภิบาล” 
คือ “บ ารุงรักษา ปกครอง” ฉะนั้น ธรรมาภิบาล หมายถึง วิธีการปกครองที่ดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 น. 
1374) โดยธรรมาภิบาล.เป็นการบริหารร่วมทั้งรัฐบาลและเอกชนอย่างเท่าเทียมกันและชี้แจงข้อซักถามได้ 
(กิตติ์รวี เลขะกุล, 2561) รวมทั้งธรรมาภิบาล เป็นการบริหารเน้นปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย (สุขุมพงษ์ 
ชาญนุวงศ์ และบุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา ,.2560) ดังนั้น .ภาครัฐได้เริ่มใช้ธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง 
ตามแนวทางของธรรมาภิบาล .คือ.หลักนิติธรรม.หลักคุณธรรม.หลักความโปร่งใส .หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (อ านาจ ยอดทอง , 2562) โดยธรรมาภิบาลในงานวิจัยนี้ หมายถึง
หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองในการก าหนดระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ให้ภาครัฐบาลและเอกชน สามารถ
รับรู้ในความยุติธรรม ส านึกรับผิดชอบพัฒนาสังคมของชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน 
 ความยุติธรรมในองค์การ 

 ความยุติธรรมในองค์การ เป็นสิ่งที่บุคลากรรับรู้จากการปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์การได้ 
ปฏิบัติกับตนเองว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ (วราพร เจริญสมบูรณ์นิธิ , 2558) โดย Folger and Cropanzano 
(1998, p. 7) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง มีกฎระเบียบที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการให้
ผลตอบแทนและกระบวนการตัดสินในการให้ผลตอบแทนและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงระเบียบใน
การปฏิบัติต่อกันของบุคลากร 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความยุติธรรมเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความดี ความสามัคคี และ
ความไว้วางใจ เพราะจะขจัดความแตกแยก ความสับสน ความวุ่นวาย และผสานกลุ่มคนให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข ซึ่งเป็นสิทธิของมนุษย์ทั้งปวงตามที่กฎหมายระบุไว้  (ประเวศ วะสี,.2554) และผลงานวิจัยการ
ประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในองค์การภาครัฐและ
เอกชนใน 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ านวน 
400 คน พบว่า ปัจจัยธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ คือ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม 
และหลักความรับผิดชอบ ตามล าดับ (สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ และบุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา, 2560) จึงน าไปสู่
สมมติฐานดังนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ บุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
จ านวน 700.คน.กลุ่มตัวอย่าง.คือ.บุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 297 คน โดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเมื่อเข้าไปในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่บุคลากรจะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนก ซึ่งผู้วิจัยต้องสังเกตรายชื่อหรือสอบถามบุคคลดังกล่าวว่าปฏิบั ติงานในส านักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่หรือไม่ เพ่ือความมั่นใจในการเก็บข้อมูล จากนั้นขอความอนุเคราะห์ในการกรอก
แบบสอบถาม ตามแต่ละหน่วยงานให้ครบตามจ านวนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
จ านวน 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามธรรมาภิบาล ท าการวัดใน 6 มิติ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ประกอบด้วยข้อค าถาม 24 ข้อ 
ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ และ 2) แบบสอบถามการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ท าการวัด
ใน 3 มิติ คือ ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อค าถาม 18 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามอยู่ระหว่าง .738 – 892 ซึ่งข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยุติธรรมในองค์การ 

ธรรมาภิบาล  
หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่า       
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 99 33.3 
หญิง 198 66.7 

อายุ   
ต่ ากว่า 25 ปี 29 9.8 
25 – 30 ปี 69 23.2 
31 – 35 ปี 52 17.5 
36 – 40 ปี 56 18.9 
41 – 45 ปี 43 14.5 
46 ปี ขึ้นไป 48 16.2 

ประเภทของบุคลากร   
ข้าราชการ 89 30 
พนักงานจ้างทั่วไป 169 56.9 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 39 13.1 

รวม 297 100   
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
โดยมีช่วงอายุ 25 – 30 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.9 และช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 โดยด ารงต าแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ด ารงต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ
ด ารงต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามล าดับ 

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบเสตปไวส์ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ปัจจัยธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในส านักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ คือ (X1) หลักนิติธรรม (X6) หลักความคุ้มค่า และ(X3) หลักความโปร่งใส ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เรียงตามล าดับ ดังนี้ .283 .228 และ.132 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ตามล าดับ ดังนี้ .340 .321 และ.191 และมีค่า Sig. 
ทั้ง 3 ตัวแปร .001 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ (Adj R2) มีค่า ดังนี้ .492 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 
(SEest) .352 และค่าคงที่ (a) ของสมการในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 1.269 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวแปรต้น 

ตัวแปรที่เข้า
สมการ 

คะแนนดิบ 
Unstandardized  
Coffcients) (b) 

คะแนนมาตรฐาน 
(Standardized 
Coffcients) (β) 

t Sig. 

ค่าคงที่ 1.269 - 9.059 .000 
X1 .283 .340 6.583*** .000 
X6 .228 .321 6.359*** 000 
X3 .132 .191 3.621*** .000 

R  = .705 Adj R2 = .492 a = 1.269   
R2 = .497 SEest = .352 F = 96.632   
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 (X1) หลักนิติธรรม (X6) หลักความคุ้มค่า และ (X3) หลักความโปร่งใส 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ปัจจัยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่า มีเพียง หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักความ
โปร่งใส ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  อภิปรายผล 
  ปัจจัยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของ
บุคลากรในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นล าดับที่หนึ่ง คือ หลักนิติธรรม เพราะบุคลากรรับรู้ถึงการน า
หลักนิติธรรมในการบังคับใช้กฎระเบียบภายในองค์การอย่างยุติธรรม ซึ่งบุคลากรยินยอมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม รองลงมา คือ หลักความคุ้มค่า เพราะบุคลากรรับรู้ถึงการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่ส่วนรวมอีกทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การตามความรับผิดชอบ
ในแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม และล าดับสุดท้าย คือ หลักความโปร่งใส เพราะบุคลากรรับรู้ถึงการชี้แจง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ และบุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา 
(2560) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ พบว่า ธรรมาภิบาล
หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ ตามล าดับส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ เพราะตั้งอยู่บนบรรทัดฐานที่สง่างาม โปร่งใส ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งผลการวิจัยของ Vitayaudom (2012) พบว่า ธรรมาภิ
บาลหลักนิติธรรมมีความผูกพันกับหลักความโปร่งใส ซึ่ งหลักความโปร่งใสมีความผูกพันกับการรับรู้ความ
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ยุติธรรมในองค์การ แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่ งใสท าให้บุคลากรรับรู้ถึงความยุติธรรมใน
องค์การ 
  ในขณะที่ปัจจัยธรรมาภิบาลที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในส านักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ คือ หลักคุณธรรม เพราะบุคลากรรับรู้ถึงหลักคุณธรรมกับหลักนิติธรมเปรียบเสมือน
เป็นสิ่งเดียวกัน และหลักการมีส่วนร่วม เพราะอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายฝ่ายบริหารเทศบาลนครหาดใหญ่
จะเป็นผู้ก าหนด ดังนั้น การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับองค์การต้องอยู่ภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารเป็นหลัก 
รวมทั้งหลักความรับผิดชอบ เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในบางช่วงเวลาอาจต้องปฏิบัติด้วยความ
กดดันจึงท าให้ไม่สามารถรับรู้ความยุติธรรมในองค์การสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ และ
บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา (2560) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติ ธรรมใน
องค์การ พบว่า ธรรมาภิบาลหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพราะการบริหารงานเน้นการรวมอ านาจ
ไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงในการวางแผน และตัดสินใจมากกว่าพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของ
องค์การ  
  ข้อเสนอแนะ 
  เทศบาลนครหาดใหญ่ ควรส่งเสริมการบริหารตามธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะ 
ธรรมาภิบาลตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความดีงาม ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความโปร่งใส และต้อง
สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านซึ่งย่อมส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความภักดี ความผูกพัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริการประชาชนอย่างไร้ขีดจ ากัด และหนุนเนื่องการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และควรสร้างการรับรู้ความยุติธรรมต่อบุคลากรอย่างโปร่งใส ด้วยการพิจารณา
ผลตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงานต่อบุคลากรที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างจริงจั ง และเปิดเผย
กระบวนการพิจารณาการก าหนดให้ผลตอบแทนมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์การอย่างเปิดเผย และชมเชย
บุคลากรเมื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้ส าเร็จ โดยการปฏิบัติของผู้บริหารของเทศบาลนครหาดใหญ่ต่อ
บุคลากรทุกคนต้องมีความเสมอภาค มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติควรเน้นการสร้างความไว้วางใจต่อ
บุคลากรควรดูแลเอาใจใส่ ดั่งลูกที่ต้องปกปักษ์รักษา ดั่งน้องที่ต้องปกป้องมิให้ใครเข้ามาท าร้าย เพราะท าให้
บุคลากรรับรู้ได้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและควรน าความรู้ที่ได้รับจากผลการวิจัยในด้านธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการน าธรรมาภิบาลไปปรับปรุงใช้ในองค์การ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมของ
บุคลากรในทุกประเภท เพ่ือสร้างองค์การให้กลายเป็นองค์การแห่งความสุข และร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่บริเวณที่
รับผิดชอบให้กลายเป็น มหานครแห่งคุณธรรม มหานครแห่งความทรงจ า และมหานครแห่งแสงสี รวมทั้งเป็น
มหานครแห่งการจดจ าและโจษขานของบุคคลทั่วไป  
  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาควรเก็บข้อมูลของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือเป็นเสียง
สะท้อนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ในการปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ  
 2. ควรเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายนอกส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่เพ่ือรับรู้ถึงความ
คิดเห็นต่อองค์การในด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
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 3.ควรศึกษาอิทธิพลของบุคลากรในแต่ละประเภทที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 4. ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบกับผลการวิจัยที่ผ่านมาของเทศบาลนครหาดใหญ่ในเรื่อง 
ต่าง ๆ เพื่อขยายแนวคิดในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้ดีขึ้น  
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