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อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่
มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้าน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาอำนาจพยากรณ์ของ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน รูปแบบของงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยมีตัวแปรอิสระ
คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ประชากรในการวิจัยนี้คือ นายทหารชั้นประทวน
ของหน่วยงานราชการทหารในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แบบ
วัดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน แบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และแบบวัดการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีอำนาจใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนายทหารชั้นประทวนที่ระดับ .05 (r2 = .09) และ 
(2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอำนาจในการพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหาร
ชั้นประทวนที่ระดับ .05 (r2 = .11). 
 
คำสำคัญ : การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน นายทหารชั้นประทวน 
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Abstract 
 The purpose of this research was to investigate the predictive power of perceived 
organizational justice, and perceived organizational support on organizational citizenship 
behavior and counterproductive work behavior among non-commissioned officers. A 
correlational research design was used for this study. Independent variables were perceived 
organizational justice and perceived organizational support and dependent variables were 
organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. The population 
was 203 non-commissioned officers of military agency in Lampang Province. Research 
instrument consisted of five parts; (1) a demographic questionnaire (2) organizational 
citizenship behavior scale (3) counterproductive work behavior scale (4) perceived 
organizational justice scale and (5) perceived organizational support scale. Data were 
analyzed by using descriptive statistics, Pearson correlation analysis, and multiple regression 
analysis. Research findings were as follows: (1) Interactional justice significantly predicted 
organizational citizenship behavior of the non-commissioned officers at the .05 level. (r2 = 
.09) and (2) Perceived organizational support significantly predicted counterproductive work 
behavior of the non-commissioned officers at the .05 level. (r2 = .11). 
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บทนำ 
ประเทศไทยนั้นมีระบบราชการ (Bureaucracy) เป็นระบบพ้ืนฐานการปกครอง ซึ่งมีการปฏิรูประบบ

ราชการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาการบริหารและแก้ปัญหาการปกครองให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของประเทศตามยุคสมัย (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ , 2545) มีวิธีการจัดการในรูปแบบขององค์การที่มี
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีการสั่งการตามสายการบังคับบัญชาและการ
แบ่งงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน กฎระเบียบจะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่าง
หน่วยงานต่างๆได้ (Weber, 1947) แต่เมื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของระบบราชการไทย จะเห็นได้ว่ายังมี
ปัญหาอยู่มาก แม้ว่าจะมีความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาก็ตาม โดยเฉพาะในเรื่องความล่าช้าในการ
บริหารงานเพราะมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวเกินไปและมีการรวมศูนย์อำนาจที่จุดเดียว (ชัยอนันต์ สมุทวณิช , 
2535) 
 สำหรับระบบการปกครองของทหารนั้นเป็นระบบการปกครองที่มีแบบแผนเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นการ
บริหารแบบแนวดิ่ง (Vertical Organization) คือเป็นการปกครองที่มีขั้นบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมา ซึ่งมี
การแบ่งเป็นระดับชั้นของสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) เป็นไปอย่างชัดเจน (ประสิทธิ์ ใจชื่น, 
2539) ในด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวสร้างความก้าวหน้าและ
ความเข้มแข็งให้แก่องค์การ ถ้าหากทหารมีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจในการทำภารกิจของตน
ให้สำเร็จลุล่วงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ (อรอุษา ตะเพียนทอง , 2555) และมีพฤติกรรมบางอย่างที่
ส่งเสริมให้องค์การดีขึ้น คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อันหมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลเลือกที่
จะปฏิบัติให้แก่องค์การด้วยความเต็มใจ อาจนอกเหนือจากที่องค์การมอบหมายส่งผลให้องค์การมีการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Organ, 1988) ซึ่งสิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้นั้น ย่อมมาจากการที่บุคคลรับรู้ได้ว่าตนได้รับความยุติธรรมจากองค์การ ซึ่งการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การนั้นหมายถึง การที่บุคคลรู้สึกว่า องค์การมีการตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
รวมไปถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการตอบแทนนั้นให้ความยุติธรรมแก่ตน (Beugre, 1996) มีงานวิจัย
หนึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การจะแสดง
พฤติกรรมในการทำงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทุ่มเทและเสียสละอันจะ
ส่ งผ ล ท ำ ให้ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน นั้ น ส ำ เร็ จ ลุ ล่ ว งต าม เป้ าห ม าย  (Chotchakornpant, Juntarung, & 
Wongchaikittiphorn, 2008)  
 นอกเหนือจากการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การแล้ว ยังมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ซึ่ง
หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าองค์การเห็นความสำคัญของตน มีความใส่ใจในสภาพความเป็นอยู่และให้การ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การตอบแทนด้วยการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การเลื่อนตำแหน่ง การ
ยกย่องให้เกียรติ เป็นต้น ทำให้บุคคลทุ่มเทให้การทำงานมากขึ้น โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การก็เป็น



 วารสารจิตวิทยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)   | 32 
 

Journal of Psychology; Volume 20 No.1 (January – June 2022) 
www.thaipsychological.com 

อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ (Eisenberger, Huntington, 
Hutchison, & Sowa, 1986) โดยระบบการปกครองของทหารนั้นได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือกำลังพล
ทุกคนในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ควรได้รับ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของ
ทหารและครอบครัวทั้งความต้องการพ้ืนฐานและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยงข้องกับการทำงาน ซึ่งการ
สนับสนุนจากทางการทหารจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของทหารอีกด้วย (ฉัฐชัย มีชั้นช่วง, 2553) 
 ระบบการปกครองของทหารมีรูปแบบการปกครองที่เป็นทางการ เน้นวินัยที่มีความเคร่งครัด 
เนื่องมาจากสภาพสังคมทหารที่ถูกปลูกฝังให้ทำตามธรรมเนียมทหาร ให้มีวินัยและต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 
(ประสิทธิ์ ใจชื่น , 2539) และด้วยสภาวะการทำงานที่ต้องการความรวดเร็วในการสั่งงาน นายทหารชั้น
ประทวนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาระดับล่างต้องรับแต่คำสั่งในสายงานบังคับบัญชาของตน เป็นการยากมากท่ีจะ
ปฏิเสธผู้บังคับบัญชา ด้วยประการนี้เองจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ นายทหารชั้นประทวนอาจเกิดพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลจงใจกระทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม ซึ่งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การและยังส่งผล
ต่อการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์การอีกด้วย (Gruys & Sackett, 2003) พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานนั้น
แสดงออกมาในรูปแบบทั้งที่สามารถมองเห็นและไม่สามารถมองเห็นได้ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ประพฤติตนไม่
เหมาะสม ขาดราชการ บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ เสพสุราและมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด เป็นต้น (ปริยา 
กองรอด , 2551) ในวงการข้าราชการไทยก็มักมีพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานให้ เห็นไม่มากก็น้อย 
ตัวอย่างเช่น การทำงานไม่เต็มศักยภาพ ไม่มีการพัฒนาการทำงานของตนเองและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การแล้วหากเกิดข้อร้องเรียนจาก
บุคคลทั่วไปที่พบเห็นจะยิ่งส่งเสริมให้บุคคลภายนอกมององค์การในด้านลบได้ (นิรมล จันทร์สุวรรณ, 2552) 
 สาเหตุหนึ่งที่ทำให้นายทหารชั้นประทวนมีพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น การขาด
ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสม บกพร่องในหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เป็นต้น 
อาจเนื่องมาจากระบบราชการทหารที่มีปัญหา เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบของทหารนั้นมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ 
การเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือสร้างเครือข่ายเกื้อหนุนกันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้ใต้ บังคับบัญชาที่อยู่ใน
ลำดับล่าง รู้สึกถึงการไม่ได้รับความยุติธรรมในองค์การ ทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและขาดโอกาส
ในการก้าวหน้าในงาน (อรสา ฉิมแย้ม, 2554) ซึ่งมีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานพบว่า หากพนักงานรับรู้ได้ว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะแสดง
พฤติกรรมในการทำงานออกมาในทางลบ (Devonish & Greennidge, 2010) 
 ส่วนในด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน หากบุคคลรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ ไม่เคยได้รับการเอาใจใส่หรือดูแลจาก
องค์การที่เพียงพอ บุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่ต้องทุ่มเทในการทำงานเพ่ือองค์การ 
(Lynch, Eisenberger, & Armeli, 1999) ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากบุคคลรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การ จะทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานเพ่ิมมากข้ึน (Rhoades, Eisenberger, & Armeli, 2001) และ
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มีความพร้อมที่จะอุทิศตนในการทำงาน เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากองค์การ ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนที่
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เนื่องจากบุคคลนั้นรับรู้ว่าองค์การให้ความสำคัญกับตน ซึ่งจะทำให้ลด
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานลงได้ (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986) 
 จากปัญหาข้างต้น จึงเป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาถึงอำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การในการนำไปประยุกต์และปรับปรุงองค์การ รวมไปถึงการพัฒนาการบริหารงานขององค์การต่อไป 
เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนายทหารชั้นประทวน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน 

3. เพ่ือศึกษาถึงอำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของ
นายทหารชั้นประทวน 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน (ด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้าน
ปฏิสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของนายทหารชั้นประทวน 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของนายทหารชั้นประทวน 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน (ด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้าน
ปฏิสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน 

สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหารชั้น
ประทวน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) 
 
ประชากรในการศึกษา 

ประชากรในการศึกษา คือ นายทหารชั้นประทวนของหน่วยงานราชการทหาร ในเขตจังหวัดลำปาง
มีจำนวนทั้งสิ้น 249 คน และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจำนวน 203 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ
รอ้ยละ 81.53 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส ชั้นยศ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior 
Scale) นำมาจากแบบวัดของ Lee and Allen (2002) โดยอาศัยแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การที่วัดครอบคลุมทั้ง 5 ด้านตามแนวคิดของ Organ (1988) ซึ่งนำมาดัดแปลงมาเป็นฉบับภาษาไทยโดย 
ชูชัย สมิทธิไกร (2549) มีคำถาม 16 ข้อ มีลักษณะมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ 4 (ทำเสมอ ๆ) ไปจนถึง 
0 (ไม่เคยทำเลย) ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดครั้งนี้ มีค่าเท่ากับ .85   

3. แบบวัดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (Counterproductive Work Behavior Scale) นำมา
จากแบบวัดของ Kwok, Au, and Ho (2005) โดยที่แบบวัดนี้ ใช้แนวคิดการวัดพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของ Gruy and Sackett (2003) ซึ่งดัดแปลงมาเป็นฉบับภาษาไทยโดย ชูชัย สมิทธิไกร (2549) 
ประกอบด้วยข้อคำถาม 22 ข้อ มีลักษณะมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ 4 (ทำเสมอ ๆ) ไปจนถึง 0 (ไม่
เคยทำเลย) ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดครั้งนี้ มีค่าเท่ากับ .89 

4. แบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Perceived Organizational Justice Scale) เป็น
แบบวัดที่ดัดแปลงมาจากแบบวัดของ Rahim, Magner, Antonioni, and Rahman (2001) โดยใช้แนวคิด
ของ Masterson (2001) ซึ่งดัดแปลงมาเป็นฉบับภาษาไทยโดย ชูชัย สมิทธิไกร (2549) ประกอบด้วย 11 ข้อ
คำถาม แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ 3 ข้อ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 4 ข้อและ
ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ 4 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ได้แก่ 4 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  
ไปจนถึง 0 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับมีค่านี้มีค่าเท่ากับ 0.90 ซึ่งเมื่อแยกเป็น
รายด้านคือ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการและความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ ได้
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .74, .76 และ .83 ตามลำดับ 

5. แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ผู้วิจัยใช้แบบวัด Short Version of Survey of 
Perceived Organizational Support (SPOS) ของ Eisenberger, Huntington, Hutchison, and Sowa 
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(1986) โดยใช้วิธีการแปลย้อนกลับ (Back Translation Method) โดยผู้ เชี่ ยวชาญจากสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อคำถามทั้งหมด 8 ข้อ โดยเป็นข้อคำถามเชิงบวกจำนวน 4 ข้อ และข้อคำถามเชิง
ลบจำนวน 4 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความที่มีคำตอบบนมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ได้แก่ 4 (เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) ไปจนถึง 0 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ค่าความเชื่อม่ันของแบบครั้งนี้ มีค่าเท่ากับ 0.79 
 
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป โดยใช้วิธีการทางสถิติดังนี้ 
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้ในการอภิปรายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะ

ส่วนบุคคล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ข้อที่ 1-4   
3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน      

ข้อที่ 5  
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนายทหารชั้นประทวนเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย จำนวน 189 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 93.1 และเป็นเพศหญิง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า นายทหารชั้น
ประทวนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคืออายุระหว่าง 36-
45 ปี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 อายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 อายุ 46-
50 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 สำหรับ
ระดับการศึกษาพบว่า นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อจำแนกตามสถานภาพการสมรส นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานภาพสมรส จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาคือสถานภาพโสด จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.6 และสถานภาพอ่ืนๆคือ หย่าร้าง แยกกันอยู่และหม้าย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 สำหรับการ
จำแนกตามชั้นยศพบว่า นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่มีชั้นยศจ่าสิบตรีถึงจ่าสิบเอก จำนวน 122 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.1 และชั้นยศสิบตรีถึงสิบเอก จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 และเม่ือจำแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานพบว่า นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 70
คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี มีจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 มี
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ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-10 ปี และ 16-20 ปี มีจำนวนเท่ากันคือ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 
 
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน (ด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และ
ด้านปฏิสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้านกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ตัวแปร (1) (2) (3) (4) 
(1) การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ 1    
(2) การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ .74** 1   
(3) การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ .66** .74** 1  
(4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ .13 .14* .28** 1 

    **p < .01, *p < .05  

 จากตารางพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .14 และ .28 ตามลำดับ ส่วนการรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ

จึงสรุปได้ว่ามีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 2 ด้านคือ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
และการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ทำให้สมมติฐานข้อที่ 1 ได้รับการยอมรับเพียงบางส่วน 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 
ตัวแปร (1) (2) 
(1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 1  
(2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ .19** 1 

    **p < .01 



 วารสารจิตวิทยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)   | 37 
 

Journal of Psychology; Volume 20 No.1 (January – June 2022) 
www.thaipsychological.com 

จากตารางพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
เท่ากับ .19 
 จึงสรุปได้ว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ทำให้สมมติฐานข้อที่ 2 ได้รับการยอมรับ 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน (ด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และ
ด้านปฏิสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้านกับ 
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน 

ตัวแปร (1) (2) (3) (4) 
(1) การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ 1    
(2) การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ .74** 1   
(3) การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ .66** .74** 1  
(4) พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน -.23** -.28** -.26** 1 

    **p < .01 
จากตารางพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน (การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันเท่ากับ -.23, -.28 และ -.26 ตามลำดับ 

จึงสรุปได้ว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน ทำให้สมมติฐานข้อที่ 3 ได้รับการยอมรับ 
 

สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน 

ตัวแปร (1) (2) 
(1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 1  
(2) พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน -.30** 1 

    **p < .01 
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จากตารางพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ -.30 

สรุปได้ว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่ อต้านการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้สมมติฐานข้อที่ 4 ได้รับการยอมรับ 

 
สมมติฐานข้อที่ 5 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การร่วมกันมี

อำนาจพยากรณ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน คือ การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ และการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ตัวแปรพยากรณ์ b SEb Beta t 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ -.03 .06 -.05 -.44 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ -.09 .08 -.12 -1.16 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ .22 .07 .36 3.33* 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ .08 .07 .09 1.10 
ค่าคงท่ี 2.47 .14   
R = .30 
R2 = .09 

R2adj = .07  Overall F = 4.87 

       *p < .05 
 

จากตารางพบว่ามีเพียงการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 9 โดยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .30 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการรับรู้
ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์เท่ากับ .22 

เมื่อนำตัวแปรมาจัดเป็นสมการจะได้สมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณดังนี้ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ = 2.47 +.22 (การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์) 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้าน คือ การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ และการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน 
ตัวแปรพยากรณ์ b SEb Beta t 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ .00 .03 .01 .10 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ -.05 .04 -.14 -1.22 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ -.02 .04 -.06 -.53 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ -.09 .04 -.19 -2.32* 
ค่าคงท่ี .67 .08   
R = .33 
R2 = .11 

R2adj = .09  Overall F = 6.16 

    *p < .05 
 

จากตารางพบว่ามีเพียงการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 11 โดยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .33 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการรับรู้ความยุติธรรม
ด้านปฏิสัมพันธ์เท่ากับ -.09 

เมื่อนำตัวแปรมาจัดเป็นสมการจะได้สมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณดังนี้ 
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน = .67 -.09 (การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ) 
 

 สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า มีเพียงการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและมีเพียงการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน จึงทำให้สมมติฐานข้อที่ 5 ได้รับการยอมรับเพียงบางส่วน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาอำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของนายทหารชั้น
ประทวน หน่วยงานราชการทหาร ในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน 203 คน ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงได้
ดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ยอมรับบางส่วน 

2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ยอมรับ 

3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง  3 ด้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน 

ยอมรับ 

4. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน 

ยอมรับ 

5. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์การรว่มกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน  

ยอมรับบางส่วน 

 
ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 คือ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการ

รับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .14) และ .01 (r = .28) ตามลำดับ ส่วนการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .13) แสดงให้เห็น
ว่านายทหารชั้นประทวนของหน่วยงานราชการทหารในเขตจังหวัดลำปางที่มีการรับรู้ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการและการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์สูง จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การสูง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ยของหน่ วยงานราชการของประ เทศ ไทยสอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ยของ 
Chotchakornpant, Juntarung, and Wongchaikittiphorn (2008) ท ำ ก า ร ศึ ก ษ า ใน ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ทำงานสังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 รับผิดชอบด้านบริหาร 
อำนวยการและงานธุรการ ซึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในฐานะตัว
แปรสื่อระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่าในด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุลยา เหรียญทอง (2550) ที่ได้
ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
และความเครียดในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงาน
ใหญ่ส่วนกลาง จำนวน 384 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา ฐิน
ถาวร และทิพทินนา สมุทรานนท์ (2552) ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่มีพ้ืนฐานมาจากการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งได้
ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานราชการระดับปฏิบัติการของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
จำนวน 233 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
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การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดนี้  ชี้ให้ เห็นว่าหากองค์การมีการเปิดเผยให้เห็นถึง
กระบวนการในการให้ค่าตอบแทนที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความแม่นยำถูกต้อง นอกจากนี้หาก
ผู้บังคับบัญชามีการให้เกียรติและมีการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ได้ว่าองค์การ
ให้ความยุติธรรมแก่ตน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการทำงานตามมา 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านายทหารชั้นประทวนของหน่วยงานทหาร ในเขตจังหวัดลำปางมีการรับรู้
ความยุติธรรมด้านกระบวนการและความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งนับว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีการรับรู้ความยุ ติธรรม
ด้านผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับบางงานวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานราชการทหารมีระบบการบริหาร
ค่าตอบแทนที่ใช้มาตรฐานกำหนดมาจากกองทัพบก ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานทหารทั้งประเทศและ
การพิจารณาจะเป็นไปตามขั้นหรือตามวาระซึ่งมีบริบทและระบบบริหารค่าตอบแทนแตกต่างจากหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558, 2558) 
อาจทำให้ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้
ทำการศึกษาในหน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 2 คือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .19) แสดงว่า
นายทหารชั้นประทวนของหน่วยงานทหารแห่งนี้ ที่มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูง นายทหารชั้น
ประทวนจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Moorman, Blakely, 
and Niehoff (1998) ได้ทำการศึกษาผลของการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการที่มีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเป็นตัวแปรกลางของ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงาน
ในโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ใน Midwest จำนวน 218 คน ผลการศึกษาในด้านของการรับรู้สนับสนุนจาก
องค์การที่เป็นตัวแปรสื่อระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเป็นตัวแปรสื่อที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี ศิ
ริยทรัพย์ (2553) ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำนวน 395 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิ กที่ดีขององค์การ และยัง
สอดคล้ องกับ งาน วิจั ยของ Chotchakornpant, Juntarung, and Wongchaikittiphorn (2008) ที่ ได้
ทำการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในฐานะเป็นตัวแปรสื่อระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
ด้านกระบวนการและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
สังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 92 คน ในด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับ
ผลการปฏิบัติงานโดยมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นตัวแปรสื่อ พบว่า การรับรู้การสนับสนุน
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จากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กล่าวได้ว่า หากองค์การให้
ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ทั้งเรื่องงานและเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอีกด้วย 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3 คือ ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการ
รับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.23, -.28 และ -.26 ตามลำดับ) แสดงว่าถ้านายทหารชั้นประทวนที่มีการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การแต่ละด้านสูง จะมีพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานต่ำ ในทางกลับกันหากนายทหารชั้น
ประทวนมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การแต่ละด้านต่ำ จะมีพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Devonish and Greennidge (2010) ที่ได้ทำการศึกษาผลของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้านที่มีต่อพฤติกรรมนอกเหนือจากงาน การปฏิบัติงานตามหน้าที่และพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานซึ่งมีตัวแปรปรับคือความฉลาดทางอารมณ์ ได้ทำการศึกษากับพนักงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนจำนวน 211 คนในแคริบเบียนพบว่า ในด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศไทยของ นิรมล จันทร์สุวรรณ 
(2552) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความเครียดในการทำงาน อารมณ์
ทางลบและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตการศึกษาตรัง
เขต 2 จำนวน 230 คนพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการศึกษาของ กมลรัตน์  โกมลจินดา และปนัดดา ชำนาญสุข 
(2554) กล่าวว่า หากผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงโครงสร้างและ
ระบบการประเมินที่มีความยุติธรรม มีเกณฑ์และผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ใต้บังคับบัญชามีแนวโน้ม
แสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานลดลง แต่หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รับรู้ถึงความยุติธรรมนั้น จะเกิด
ความเครียดและริเริ่มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดย วรรณธิดา พวยพุ้ง (2550) ได้
ทำการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานในข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 389 
คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในองค์การระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญในการ
ป้องกันการเกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ในทางกลับกันการมีปฏิสัมพันธ์ที่ ไม่ดี ในองค์การ 
เปรียบเสมือนตัวเร่งให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียในองค์การต่อไปได้ 

ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 4 คือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่ระดับ .01 (r = -.30) แสดงให้เห็นว่านายทหารชั้นประทวนที่มี
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูง จะมีพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่ำ ในทางกลับกัน หากนายทหาร
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ชั้นประทวนที่มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่ำ จะมีพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานสูง สอดคล้องกับ
งานวิจัย Shoss, Eisenberger, Restubog, and Zagenczyk (2013) ที่ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
คือ พนักงานเต็มเวลาที่ศึกษาวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 326 คน 
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพขององค์การระดับแนวหน้าในฟิลิปปินส์จำนวน 372 คนและพนักงาน
การเงินในองค์การการเงินจำนวน 428 คน โดยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลจากองค์การอย่างไม่
เหมาะสมซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและคาดว่าเป็นตัวริเริ่มพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่าในด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน นั่นหมายถึงเมื่อองค์การให้การดูแลอย่างไม่เหมาะสมทำให้ระดับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การลดลงซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น Shore and Shore (1995) 
กล่าวว่า หากมีการรับรู้การสนับสนุนองค์การสูง ส่งผลให้เพ่ิมพฤติกรรมในการทำงานที่ดีและผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้นด้วย ในทางกลับกัน หากมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่ำ คือรู้สึกว่าไม่ได้ รับการดูแลที่เพียงพอ
และเหมาะสม ก็จะส่งผลให้เกิด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การขาดงาน ความตั้งใจที่จะลาออกและการ
ลาออกจากงานจริง เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ที่สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 5 จากผลการศึกษาพบว่า มีเพียงการรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และมีเพียงการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

จากผลการศึกษาที่ว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีอำนาจพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กล่าวคือนายทหารชั้นประทวนที่มีการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์สูงจะมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสูง มีงานวิจัยที่สนับสนุนคือ ตุลยา เหรียญทอง (2550) พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ ซึ่ งจากผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การที่นายทหารชั้นประทวนรับรู้ถึงการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม มี
ความสุภาพ ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเนื่องจากหน่วยงาน
ทหารในเขตจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานทหารขนาดเล็ก เป็นองค์การที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนข้างใกล้ชิด ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนั้น จะทำให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงเป็นไปได้สูงที่ว่าเ มื่อ
นายทหารชั้นประทวนมีการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์จะสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีในองค์การได้ดีกว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการและการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ 

จากผลการศึกษาที่ว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอำนาจพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน กล่าวคือนายทหารชั้นประทวนที่มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูงจะมีพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานต่ำ ในทางกลับกันหากนายทหารชั้นประทวนมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่ำจะมีพฤติกรรม
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ต่อต้านการปฏิบัติงานสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ Shore and Shore (1995) กล่าวว่าหากพนักงานที่มี
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีความคิดด้านบวกเกี่ยวกับองค์การของตนและแสดง
พฤติกรรมของการทำงานในด้านบวก ถ้าบุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกถึงการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่าง
เพียงพอ ความคิดด้านบวกเกี่ยวกับองค์การจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า 
การที่นายทหารชั้นประทวนรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่ทั้งในเรื่องงานและสภาพความเป็นอยู่หรือได้รับการดูแลไป
จนถึงคุณภาพชีวิตจากองค์การ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้สึกของนายทหารชั้นประทวนที่มีต่อองค์การ อันจะ
ส่งผลให้นายทหารชั้นประทวนอยากตอบแทนด้วยการรักษาผลประโยชน์และปกป้ององค์การและทุ่มเทให้การ
ทำงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ถ้าหากนายทหารชั้นประทวนรู้สึกว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่ ไม่ได้รับการดูแล
ในสิ่งที่ตนควรจะได้รับ ก็จะส่งผลให้นายทหารชั้นประทวนรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งได้รับและจะแสดงพฤติกรรมทาง
ลบออกมาซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วย 

จากผลสรุปการวิจัยจะเห็นได้ว่าทั้งการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์และการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การต่างมีความสำคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน เพราะฉะนั้นองค์การควร
ให้ความสำคัญกับแนวทางที่จะส่งเสริมการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการปรับขั้นเงินเดือน
ระเบียบหรือมาตรฐานที่ส่วนกลางได้กำหนดไว้ หรือการสอบเลื่อนขั้นจากทหารชั้นประทวนขึ้นเป็นนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ควรมีการทดสอบที่เป็นธรรม มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
เป็นต้น และปรับปรุงนโยบายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เช่น การเพ่ิม
นโยบายในการดูแลข้าราชการทหารและครอบรัวในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่นการรักษาพยาบาล การ
ให้ที่พักท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 
ข้อจำกัดในการวิจัย 

1. การวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเฉพาะนายทหารชั้นประทวนของหน่วยงานราชการทหาร ในเขต
จังหวัดลำปางเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานราชการทหารในเขตจังหวัดอ่ืน 
ๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานราชการที่นอกเหนือจากหน่วยงานทหารได้ เพราะหน่วยงานราชการแต่
ละแห่งมีบริบท นโยบาย แผนการบริหารการทำงาน รวมไปถึงสภาพการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงานนั้น ๆ ที่มีความแตกต่างกัน 

2. ข้อคำถามบางข้อ อาจทำให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจ เนื่องจากสภาพการทำงานของ
หน่วยงานทางทหารมีความแตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่นหรือหน่วยงานเอกชนอยู่บ้าง จึงอาจทำให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของตนกับข้อคำถามบางข้อในแบบสอบถาม และเกิดความไม่เข้าใจใน
ข้อคำถามนั้น ๆ 
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ข้อเสนอแนะการนำไปประยุกต์ใช้ 
1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การของนายทหารชั้นประทวน ดังนั้น องค์การควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เท่าเทียม มีความสุภาพ ให้เกียรติกันและกัน และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง เพราะสิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนายทหารชั้นประทวน โดยองค์การอาจหา
แนวทางเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น จัดกิจกรรมที่ลดช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีและความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นต้น 

2. จากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน ดังนั้น องค์การควรให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้านแก่
นายทหารชั้นประทวน เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยองค์การควรหาแนวทาง
ในการดูแลนายทหารชั้นประทวนเพ่ิมเติม เช่น ในด้านการทำงาน องค์การควรปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือ
ต่อการทำงาน รวมทั้งบรรยากาศการทำงานโดยรวมเพ่ือสะดวกในการทำงาน ในด้านคุณภาพชีวิต ควร
ปรับปรุงแผนการดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น จัดหาที่พักให้เพียงพอและมีสภาพเหมาะสม จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการหารายได้และปลูกฝังการเก็บออมแก่ทหารและครอบครัว เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาถึงสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวนของหน่วยงานทหารในเขตจังหวัดลำปางครั้งต่อ ๆ ไป ควรศึกษาถึงปัจจัย
ด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้น เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ คุณลักษณะส่วน
บุคคลและความเชื่อในอำนาจการควบคุม เป็นต้น หรืออาจศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนายทหารชั้นสัญญา
บัตรเพิ่มเติม เพ่ือผลการศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

2. ผู้วิจัยเสนอว่านอกเหนือจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานแล้ว ในอนาคตควรจะศึกษาในเรื่องแรงจูงใจในการทำงานเพ่ื อส่งผลให้
นายทหารชั้นประทวนมีความรู้สึกผูกพันและพร้อมทุ่มเทให้การทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

3. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะหน่วยงานงานทหารในเขตจังหวัดลำปางเท่านั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตในการศึกษาไปยังหน่วยงานทหารในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
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