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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับ

ภาษาไทยและรูปแบบฉบับสั้น เพื่อนําไปใชวัดความกตัญูในรูปแบบอารมณ ความรูสึกของ

พนักงานชาวไทยที่มีตอองคการของตน พนักงานชาวไทยจํานวน 340 คน ตอบมาตรวัดความ

กตัญูตอองคการฉบับภาษาไทย ที่ดัดแปลงมาจากมาตรวัดความกตัญูของ Spence, Brown, 

Keeping และ Lian (2014) ผลการวิเคราะหคุณสมบัติเชิงการวัดทางจิตวิทยาแสดงใหเห็นวา 

มาตรวัดความกตัญูตอองคการทั้งแบบ 5 ขอกระทง และ 3 ขอกระทง มีความเที่ยงความ

สอดคลองภายในของมาตรวัดในระดับสูง (α=.95) นอกจากนี้มาตรวัดความกตัญูตอองคการ

ฉบับสัน้ยังมคีวามตรงเชิงโครงสราง และความตรงเชิงสอดคลองในระดับทีด่มีากอกีดวย 
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Abstract 
 

 This research aims at developing a gratitude measurement and it short form of 

gratitude toward organization scale aimed to measure gratitude of employees toward their 

organizational. In The research. Three hundred and forty Thai employees of organizations 

completed a Thai version of a gratitude toward organization scale adapted from State 

Gratitude Scale (SGS) of Spence et al. (2014). The result of the analyses of the scale’s 

psychometric properties show that both the 5- and 3- item versions of the gratitude scale 

have a high internal consistency with a Cronbach’s alpha of .95. The brief scale also has 

very good construct and convergent validity. 
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บทนํา 

 ความกตัญูเปนคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทยถือวาความกตัญู

เปนคุณธรรมที่สําคัญในทางพุทธศาสนา และยังเปนคานิยมหลักที่สําคัญของวัฒนธรรมไทย 

ความกตัญูเปนหนึ่งในคานิยมหลัก 12 ประการ ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ และรัฐบาลได

จัดใหเปนนโยบายที่สําคัญแกสังคมไทย โดยระบุอยูในขอที่ 3 คือ ความกตัญูตอพอแม 

ผูปกครอง และครูบาอาจารย (กรมสงเสรมิวัฒนธรรม. 2558 : 15)  

 สําหรับศาสนาพุทธในบทมงคลสูตร ความกตัญูเปนมงคลที่ 25 จากมงคล 38 ประการ

ที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไวใหพุทธศาสนิกชนนํามาปฏิบัติ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ด ี

และจากผลสรุปเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม พบวาประชากรไทยสวนใหญรอยละ 96 จะตอบ

แทนผูที่มีพระคุณหรือชวยเหลือเรา และใหความชวยเหลือผูที่ตองการความชวยเหลือแมไมใช

ญาต ิ(สํานักสถติสิังคม.  2555 : 16) ไมเพยีงแตศาสนาพุทธเทานัน้แตศาสนาอื่น ๆ ก็สอนใหคนมี

ความกตัญูตอผูมีพระคุณเชนกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวา การมีความกตัญูตอผูมีพระคุณนั้นเปน

คุณธรรมสําคัญที่ควรสงเสรมิปลูกฝงใหกับทุกคน 

 ในงานวิจัยของตางประเทศไดแบงการศึกษาความกตัญูออกเปน 2 แบบ คือ แบบ

ลักษณะนสิัยที่คงทนถาวร และแบบอารมณ ความรูสึก สําหรับงานวิจัยนี้เนนศึกษาความกตัญู

ในรูปแบบของอารมณ ความรูสึก เนื่องจากเปนลักษณะทางจิตวิทยาที่สามารถผันแปร หรือ

แทรกแซงใหเกดิความเปลี่ยนแปลงไดงายกวาลักษณะนิสัย ในสวนของนิยามนั้น มีนักวิจัยไดระบุ

ความหมายของความกตัญูในรูปแบบอารมณ ความรูสึกไวหลายลักษณะ เชน Tsang (2006 : 

141) ใหนยิามความกตัญูวา หมายถงึ ปฏกิิริยาอารมณทางบวกตอการไดรับผลประโยชนที่รับรู

วา จะมผีลมาจากเจตนาที่ดขีองบุคคลอื่น 

 Spence et al. (2014 : 708) ใหความหมายของความกตัญูวาเปนการตอบสนองทาง

อารมณในทางบวกที่เกดิขึ้นหลังจากบุคคลไดรับผลประโยชนบางอยาง 

 วิธัญญา วัณโณ (2546 : 26) ใหความหมายความกตัญูกตเวทีวา หมายถึง การสํานึก

ในบุญคุณของบิดามารดา ครูอาจารย ญาติพี่นองและเพื่อนที่มีบุญคุณตอตนและตอบแทนผูนั้น

ดวยความเต็มใจ โดยไมคํานงึถงึความยากลําบากหรอืความเดอืดรอนของตนเองในสถานการณที่

ผูมบีุญคุณไดรับความเดอืดรอน ลําบากและมคีวามสําคัญตอผูบุญคุณ 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความรูสึกกตัญูเปนอารมณทางบวกประเภทหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึง

การที่บุคคลมคีวามซาบซึ้ง และรูสึกเปนหนี้บุญคุณ จึงอยากตอบแทนผูมีพระคุณที่ไดมอบสิ่งที่ดี

และใหความชวยเหลอืในเรื่องตาง ๆ  

 การวัดความกตัญูในรูปแบบอารมณหรอืความรูสึกวัดไดโดยมาตร Gratitude Adjective 

Checklist (GAC) ซึ่งพัฒนาโดย McCullough และคณะ (2002 : 119) เปนมาตรรวมการประมาณ

คา 5 ระดับ ประกอบดวยคําคุณศัพท 3 คํา มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในระดับ

คอนขางดีเทากับ .74 ตอมา Spence และคณะ (2014 : 713) พัฒนามาตร State Gratitude Scale 
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(SGS) ประกอบดวย 5 ขอกระทง เปนมาตรการประมาณคา 5 ระดับ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาคในระดับดีมากเทากับ .89 สําหรับประเทศไทย วิธัญญา วัณโณ (2546 : 51) ได

สรางมาตรวัดความกตัญูกตเวทีในบริบททั่วไป เปนมาตรที่ประกอบดวยสถานการณ 12 

สถานการณ มีทั้งหมด 12 ขอโดยในแตละขอมีตัวเลือกใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคในระดับคอนขางดเีทากับ .72 

 ทั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาความกตัญูภายในบริบทองคการ โดยนิยามความกตัญูตอ

องคการวาหมายถึง อารมณทางบวกของพนักงานที่แสดงถึงความซาบซึ้ง และรูสึกเปนหนี้

บุญคุณ อยากตอบแทนและทําสิ่งที่เปนประโยชนตอองคการ บุคคลอาจมีความกตัญูตอ      

หัวหนาที่ใหความเมตตาชวยเหลอืตน ตลอดจนองคการที่ใหความอุดหนุนเกื้อกูลแกพนักงาน  

 ความสําคัญของความกตัญูที่มตีอองคการ จากงานวจัิยตาง ๆ ในตางประเทศพบวาหัว

หนาที่มีคานิยมเกี่ยวกับความกตัญู มีแนวโนมที่จะดูแลเอาใจใส ใหเกียรติ และรับรูผลการ

ทํางานของลูกนองอยางตรงไปตรงมา (Michie.  2009 : 400) จึงเปนไปไดที่จะทําใหลูกนองเกิด

ความกตัญูตอหัวหนาและองคการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความกตัญูยังมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการดําเนินชีวิตที่นําไปสูความสุขและความสําเร็จของบุคคล ซึ่งการศึกษาของ Chan 

(2010 : 150) พบวา ผูที่มีความกตัญูจะมีความพึงพอใจในชีวิต และมีความเบื่อหนายในการ

ทํางานลดลง พนักงานที่มคีวามกตัญูและรับรูวาองคการใหการสนับสนุนจึงมีความรูสึกที่อยาก

ตอบแทนดวยการเปนพนักงานที่ดีในองคการ ซึ่งสอดคลองกับ Kerns (2009 : 1) ที่ระบุวา ความ

กตัญูสงผลดีตอปจจัยในการทํางาน เชน ความพึงพอใจในงาน ความซื่อสัตย หรือความภักดี

ตอองคการ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน และชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงผลกําไรขององคการไดอีกดวย นอกจากนี้ความกตัญูยังเปน

จุดเริ่มตนของความไววางใจ และความปรารถนาดทีี่สามารถทําใหองคการประสบความสําเร็จได 

(Emmons. 2003 : 88) งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาความกตัญูในบริบทของการทํางาน 

ไดแก วิธัญญา วัณโณ (2546 : 51) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ และความสัมพันธระหวางการรับรูการ

สนับสนุนจากหัวหนางานกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกขององคการของพนักงานที่มีความกตัญู

กตเวทีแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยาง คือ พนักงานขององคการธุรกิจเอกชน ผลการวิจัยพบวา  

ไมวาพนักงานจะมีความกตัญูกตเวทีระดับใด ก็จะมีการใหความชวยเหลือผูอื่นโดยไมคํานึงถึง

ตนเองดวยกันทัง้นัน้ เมื่อรับรูวา องคการใหการสนับสนุน 

 สรุปไดวา ความกตัญูสงผลดตีอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกขององคการ และพฤติกรรม 

หลายดานของบุคคล ทําใหเกิดผลที่ดีตอองคการ ถาพนักงานดี องคการก็จะดี มีประสิทธิภาพ 

และจากงานวิจัยที่พบวาไมวาพนักงานจะมีความกตัญูในระดับใดก็จะมีผลตอการรับรูการ

สนับสนุนจากองคการ และการชวยเหลือผูอื่นโดยไมคํานึงถึงตนเองอยางไมแตกตางกัน ดังนั้นใน

บริบทขององคการ ความกตัญูจึงมีความสําคัญ เพราะการที่พนักงานมีความกตัญูตอ
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องคการ จะทําใหพนักงานมีความตั้งใจในการทํางาน ตองการทําประโยชนใหองคการ ซึ่งจะ

สงผลดีตอองคการ และเนื่องจากมาตรวัดความกตัญูในงานวิจัยในประเทศไทยที่มีอยูตอนนี้ 

เปนมาตรวัดความกตัญูกตเวทีโดยทั่วไป (วิธัญญา วัณโณ. 2546) ขอคําถามไมไดเจาะจง

เฉพาะเรื่องในองคการ ซึ่งมาตรวัดความกตัญูในบริบทขององคการในประเทศไทยยังไมมีผูใด

พัฒนาขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนามาตรวัดนี้ เพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับความกตัญูใน

องคการของพนักงานชาวไทยตอไป 
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับภาษาไทย และมาตรวัดความกตัญู

ตอองคการฉบับสัน้ ตรวจสอบคุณภาพเชิงการวัดทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบดวยความเที่ยงความ

สอดคลองภายใน (internal consistency) ความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน (construct validity) และ

ความตรงเชิงสอดคลอง (convergent validity)  

 ในการวิจัยนี้แบงเปน 2 การศึกษาคือ การพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการใน

ภาษาไทย และการพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสัน้ 
 

วิธดีําเนนิการวิจัย 

 1. การศึกษาท่ี 1 : การพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการในภาษาไทย 

 มาตรวัดที่มี 1 องคประกอบ มีขอดี คือ ทําใหเขาใจผลจากการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

สามารถบอกไดวามีขอมูลสําคัญที่ขาดหายไป และชวยเพิ่มความชัดเจนของผลการศึกษาที่

เกดิขึ้น (Brenninkmeijer and VanYperen. 2003 : 17) 

 1.1 สมมติฐานการวิจัย โมเดลแบบ 1 องคประกอบมีความกลมกลืนกับคะแนนจาก

มาตรวัดความกตัญูตอองคการ 5 ขอกระทง 

 1.2 ประชากร คอื พนักงานในองคการเอกชนทั่วไป 

 1.3 กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปที่เปนพนักงานประจํา  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 80 คน ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบตามสะดวก แบงเปน

เพศชายจํานวนรอยละ 35 เพศหญิงจํานวนรอยละ 65 อายุเฉลี่ย 34.27 ป สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 8.41 

 1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล การพัฒนามาตรวัดนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยขนาดใหญ        

ที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนจากองคการตอเจตนาในการประหยัดพลังงานใน

สถานที่ทํางาน โดยผูวิจัยนําขอมูลเฉพาะสวนของมาตรวัดนี้มาวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อ

ได รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จัยในคน กลุมสหสถาบัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับการอนุญาตจากองคการแลว ผูวิจัยเขาเก็บขอมูลแบบตาม

สะดวกตามองคการตาง ๆ ที่สมัครใจเขารวม โดยอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และระบุ
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ชัดเจนวาขอมูลที่ไดใชในการวิจัยเทานั้น เปนการสรุปขอมูลโดยรวมไมมีการแยกแยะเปน

รายบุคคล และไมสงผลใด ๆ ตอพนักงานและองคการ  

 1.5 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย มาตรวัดความกตัญู ผูวิจัยนํามาตรวัด State Gratitude 

Scale ของ Spence และคณะ (2014) มาดัดแปลงเพื่อวัดความกตัญูตอองคการ เนื่องจากใน

งานวิจัยนี้ผูวิจัยศึกษาความกตัญูในรูปแบบอารมณ หรือความรูสึก และมาตรวัดมีนี้คา

สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมสูง ประกอบดวย 5 ขอกระทง เปนมาตรการประมาณ

คา 5 ระดับ จาก 1 ถงึ 5 คะแนน โดยมขีัน้ตอนการพัฒนามาตรดังนี้ 

 1.6 ขั้นตอนการพัฒนามาตรวัด ผูวิจัยนํามาตรวัดมาดัดแปลงเปนภาษาไทย โดยเพิ่ม

ขอความที่เกี่ยวของที่เฉพาะเจาะจงกับองคการในแตละขอกระทง และเปลี่ยนจากมาตรการ

ประมาณคา 5 ระดับ เปน 7 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (ไดคะแนน 1) ไมเห็นดวย คอนขางไม

เห็นดวย เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน คอนขางเห็นดวย เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง      

(ไดคะแนน 7) เพื่อใหการวัดมีความละเอียดมากขึ้น ภายใตการดูแลของผูชวยศาสตราจารย ดร.

วัชราภรณ บุญญศิริวัฒน ผูแตงที่สอง โดยผูแตงที่สองเปนผูตรวจสอบความถูกตองและความ

เหมาะสมของขอกระทงกอนการนําไปใช ไดขอกระทงจํานวน 5 ขอเทากับมาตรตนฉบับ  

  ผูวจัิยตรวจสอบคุณภาพของขอคําถาม กับกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน (แบงเปนเพศ

ชาย 28 คน และเพศหญิง 52 คน) ไมมีขอมูลขาดหาย วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขอกระทงทั้งฉบับ (corrected item-total correlation: 

CITC) คัดเลอืกเก็บขอกระทงที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวาคา r วิกฤต (r = .185, df = 78, 

p < .05) ขอกระทงทัง้ 5 ขอ ผานเกณฑทดสอบ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในระดับ

ดมีากเทากับ .96  

  ผูวิจัยตรวจสอบความตรงตามภาวะสันนิษฐานดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน โดยตั้งสมมติฐานวามาตรมี 1 องคประกอบโดยขอกระทงทั้ง 5 ขอเปนตัวช้ีวัดของความ

กตัญูตอองคการ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนพบวา ขอมูลมีคาความเบ (skewness) มาก

ที่สุดที่ระดับ 0.10 และนอยที่สุดที่ระดับ -0.28 มีคาความโดง (kurtosis) มากสุดที่ระดับ 0.26 

และนอยที่สุดที่ระดับ -0.51 ขอมูลมกีารแจกแจงอยางปกต ิ 

  ผูวจัิยวเิคราะหสถติทิดสอบความตรงของโมเดลดวยโปรแกรม IBM SPSS Amos 21.0 

โดยกําหนดใหขอกระทงเปนตัวแปรสังเกตได 5 ตัว ตอตัวแปรแฝง 1 ตัวคือความกตัญูตอ

องคการ และกําหนดเกณฑเพื่อพิจารณาความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษกับโมเดลดังนี้ 

คา χ2/df ควรนอยกวา 2  คา RMSEA ควรมีคานอยกวา 0.10 คา AGFI ควรมีคานอยกวา 1 และ

คา GFI ควรมคีาเขาใกล 1 (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008) 

  ผลการวิเคราะหพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางด ี           

(χ2= 0.992, df = 3, N = 80, p = .803) ไดคา RMSEA = 0.000, AGFI = 0.975 และ GFI = 

0.995 ไดคาน้ําหนักองคประกอบดังแสดงไวในตารางที่ 1 โดยขอกระทงทุกขอมีคาน้ําหนัก
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องคประกอบสูงเกิน 0.86 ผลจากการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา มาตรวัดความกตัญูตอ

องคการที่สรางขึ้นใหมจํานวน 5 ขอกระทงนี้มคีวามตรงตามภาวะสันนษิฐาน  

ตารางท่ี 1  คามัชฌิมเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาน้ําหนักองคประกอบ คาความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ ของมาตรวัดความกตัญู  5 

ขอกระทง (N = 80) 
 

ขอกระทง M SD factor 

loading 

SE R2 

1. ฉันรูสกึซาบซึ้งขอบคุณตอบรษิัท 

   ของฉัน 

4.60 1.26 0.869 .07 0.76 

2. ฉันรูสกึซาบซึ้งใจในสิ่งตาง ๆ ที่บรษิัท 

   ของฉันทําใหฉัน 

4.53 1.18 0.865 .06 0.75 

3. ฉันรูสกึด ีจากการที่ไดรับ 

   ความชวยเหลอืสนับสนุนจากบริษัท 

   ในเรื่องตางๆ 

4.71 1.11 0.941 .03 0.86 

4. ฉันไดรับสิ่งดีๆ  จากความปรารถนาด ี

   ที่บรษิัทมใีหฉัน 

4.58 1.22 0.971 .03 0.94 

5. บรษิัทของฉันปฏบิัตติอฉันดวย 

   ความใจดเีสมอมา 

4.69 1.20 0.895 .05 0.80 

 

 2. การศึกษาท่ี 2 : การพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้น 

เนื่องดวยการวัดในองคการมักมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา การวัดกับพนักงานในองคการ

มีความจําเปนที่จะตองทําใหมาตรวัดมีจํานวนขอกระทงที่สั้น เพราะเนื่องดวยผูตอบมักไมมีเวลา

มากนักเนื่องจากภาระหลักของผูตอบคือการทํางานในหนาที่ โดยเฉพาะหากมีผูสนใจนํามาตรวัด

ความกตัญูตอองคการไปใชในงานวิจัยรวมกับมาตรอื่น ๆ ดวย ก็จะทําใหแบบสอบถามมีความ

ยาวและเพิ่มโอกาสที่ผูตอบจะไมตัง้ใจตอบ และทําใหไดขอมูลที่ไมเที่ยงตรง ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนา

มาตรวัดความกตัญูในบริบทขององคการใหมีลักษณะสั้นลง แตยังคงคุณภาพไวเพื่อความ

สะดวกในการใชมาตร โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนการพัฒนาดังนี้  

 ผูวิจัยตองการตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน และตรวจสอบความตรงเชิง

สอดคลองระหวางมาตรวัดความกตัญูฉบับสัน้ กับมาตรที่มภีาวะสันนิษฐานใกลเคียง เนื่องจาก

งานวิจัยที่ผานมาพบวา พนักงานที่ความกตัญูกตเวที จะมีการใหความชวยเหลือผูอื่นโดยไม

คํานึงถึงตนเอง เมื่อรับรูวาองคการใหการสนับสนุนพวกเขา (วิธัญญา วัณโณ.  2546 : 59) และ

จากงานวจัิยของ Burke, Ng, และ Fiksenbaum (2009 : 213) ที่พบวาพยาบาลที่มีระดับคุณธรรม

ในเรื่องความกตัญูสูงจะมีความพึงพอใจ มีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น และมีการรับรูถึง
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ประสิทธิภาพในการทํางานในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ Shirom (2004) ไดเสนอมโนทัศนเรียกวา

ความกระปรี้กระเปราในงาน ในฐานะอารมณทางบวกที่เกดิขึ้นในการทํางาน ซึง่ความกตัญูและ

ความกระปรี้กระเปราในงานลวนเปนอารมณทางบวกที่เกี่ยวของในบรบิทองคการเชนเดยีวกัน 

  2.1  สมมตฐิานการวจัิย  

   2.1.1 โมเดลแบบ 1 องคประกอบมีความกลมกลืนกับคะแนนจากมาตรวัดความ

กตัญูตอองคการฉบับสัน้แบบ 3 ขอกระทง 

   2.1.2 คะแนนจากมาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้นมีสหสัมพันธทางบวก 

กับคะแนนจากมาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ 

   2.1.3 คะแนนจากมาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้นมีสหสัมพันธทางบวก 

กับคะแนนจากมาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงาน 

  2.2 ข้ันตอนในการดําเนินการวจัิย 

   2.2.1 การคัดเลอืกขอกระทง ผูวจัิยพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับ

สัน้ โดยเลอืกขอกระทงที่มคีาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด 3 ขอ จากผลการวิเคราะหในขั้นกอน

หนาในตารางที่ 1 ทําใหไดขอกระทงที่ 3. “ฉันรูสกึด ีจากการที่ไดรับความชวยเหลอืสนับสนุนจาก

บริษัทในเรื่องตาง ๆ” ขอกระทงที่ 4. “ฉันไดรับสิ่งดี ๆ จากความปรารถนาดีที่บริษัทมีใหฉัน” 

และขอกระทงที่ 5. “บรษิัทของฉันปฏบิัตติอฉันดวยความใจดเีสมอมา” 

   2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเชิงการวดัทางจติวทิยา  

   2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การพัฒนามาตรวัดนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย

ขนาดใหญในโครงการเดียวกับการพัฒนามาตรวัดความกตัญู 5 ขอ โดยผูวิจัยนําขอมูลเฉพาะ

สวนของมาตรวัดนี้มาวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการเก็บขอมูลมีลักษณะ

เชนเดียวกับการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน แตการพัฒนามาตรวัดฉบับสั้นนี้ ใช

กลุมตัวอยางจํานวน 250 คน (ซึ่งเปนคนละกลุมกับกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน ในขั้นพัฒนา

มาตรฉบับ 5 ขอกระทง) ตัวอยางเปนพนักงานประจําในบริษัทเอกชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหา-

นครและปริมณฑล แบงเปนเพศชายจํานวนรอยละ 50 เพศหญิงจํานวนรอยละ 50 อายุเฉลี่ย 

35.41 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.36 โดยที่กลุมตัวอยางจํานวน 250 คน ตอบมาตรวัด 3 

มาตร ไดแก มาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้น มาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ และมาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงาน 

   2.2.4 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนการวิเคราะห การตรวจสอบขอมูลสูญ

หาย พบขอมูลสูญหายเพียงรอยละ 1.2 ผูวิจัยใชการแทนคาขอมูลสูญหายดวยวิธี Multiple 

Imputation เนื่องจากมีขอมูลสูญหายอยูในระดับตํ่า หรือมีขอมูลสูญหายนอยกวา 10% ผูวิจัย

สามารถใชวิธีใดก็ไดในการแทนคาขอมูลที่สูญหาย (Hair, Black, Babin, and Anderson.  2010) 

ผูวิจัยตรวจสอบคาสุดโตง (outlier) โดยการคํานวณหาคา Mahalanobis distance พบวา ขอมูล

ปกติ และตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูลพบวา ขอมูลมีคาความเบมากที่สุดที่ระดับ -
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0.58 และนอยที่สุดที่ระดับ -0.75 มีคาความโดงมากสุดที่ระดับ 0.98 และนอยที่สุดที่ระดับ 

0.38 ขอมูลมกีารแจกแจงอยางปกต ิ 

   2.2.5 การตรวจสอบความเที่ยง ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงความสอดคลอง

ภายในของมาตรวัดจํานวน 3 ขอ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในระดับดีเยี่ยมเทากับ 

.95 

   2.2.6 การตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน กระทําโดยวิธีการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน โดยใชโปรแกรม IBM SPSS Amos 21.0 โดยกําหนดใหขอกระทงเปนตัว

แปรสังเกตได 3 ตัว ตอตัวแปรแฝง 1 ตัวคอืความกตัญูตอองคการ  

   2.2.7 การตรวจสอบความตรงเชิงสอดคลอง ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิง

สอดคลองระหวางมาตรวัดความกตัญูฉบับสั้น กับมาตรที่มีภาวะสันนิษฐานใกลเคียง โดยใช

วิธีการหาสหสัมพันธกับมาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ และมาตรวัดความ

กระปรี้กระเปราในงาน  

  2.3 เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย    

   2.3.1 มาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้น ผูวิจัยใชมาตรวัดความกตัญู

ตอองคการฉบับสัน้ ประกอบดวย 3 ขอกระทง คือ 1) “ฉันรูสึกดี จากการที่ไดรับความชวยเหลือ

สนับสนุนจากบริษัทในเรื่องตาง ๆ” 2) “ฉันไดรับสิ่งดี ๆ จากความปรารถนาดีที่บริษัทมีใหฉัน” 

และ 3) “บริษัทของฉันปฏิบัติตอฉันดวยความใจดีเสมอมา” เปนมาตรการประมาณคา 7 ระดับ 

จาก 1 ถึง 7 คะแนน คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (ไดคะแนน 1) ไมเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย เห็น

ดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน คอนขางเห็นดวย เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง (ไดคะแนน 7) มีคา

สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .95 

   2.3.2 มาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ผูวิจัยใชมาตรวัดการรับรูการ

สนับสนุนจากองคการของนิติธร กาญจนกูล (2553) ที่พัฒนามาจากมาตรวัด Survey of 

Perceived Organizational Support ของ Eisenberger, Cummings, Arimeli and Lynch (1997) มี

ขอกระทงทั้งหมด 8 ขอ เปนขอกระทงทางบวกจํานวน 6 ขอ และขอกระทงทางลบจํานวน 2 ขอ 

เปนมาตรการประมาณคา 7 ระดับ จาก 1 ถงึ 7 คะแนน คอื ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (ไดคะแนน 1) ไม

เห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย เห็นดวยและไมเห็นดวยพอ ๆ กัน คอนขางเห็นดวย เห็นดวย และ

เห็นดวยอยางยิ่ง (ไดคะแนน 7) มคีาสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .85 

   2.3.1 มาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงาน ผูวิจัยใชมาตรวัดความกระปรี้-  

กระเปราในงานของนายกมล ศรีตั้งรัตนกุล และคณะ (2556) ภายใตการดูแลของ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วัชราภรณ บุญญศริวิัฒนที่ไดพัฒนามาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงานฉบับ

ภาษาไทย ตามแนวคิดความกระปรี้กระเปราในงานของ Shirom (2004) มาตรวัด มี 3 

องคประกอบ  คือ 1) พลังทางกายจํานวน 5 ขอ 2) พลังทางอารมณจํานวน 4 ขอ และ 3) พลัง

ทางความคดิจํานวน 5 ขอ รวมทัง้สิ้น 14 ขอ ซึ่งเปนมาตรรวมการประมาณคาแบบ 7 ระดับ จาก 
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1 ถงึ 7 คะแนน คอื ไมเคยรูสกึเลย (ไดคะแนน 1) แทบจะไมเคยรูสึก รูสึกนานๆ ครั้ง รูสึกบางครั้ง 

รูสึกคอนขางบอย รูสึกบอยๆ รูสึกเปนประจํา  (ไดคะแนน 7) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

นบาคโดยรวมเทากับ .93  
 

ผลการวิจัย 

 ในเบื้องตนผลการวเิคราะหสถิติบรรยายพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายจํานวน 125 คน 

และเพศหญิงจํานวน 125 คน มีอายุอยูในชวง 23-60 ป มีอายุการทํางานในบริษัทปจจุบันอยู

ในชวง  1-35 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในชวงระดับปริญญาตรี (รอยละ 67.6) ตําแหนง

งานพนักงานเปนสวนมาก (รอยละ 67.2) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ 

22.8)  

 1. ผลการวเิคราะหองคประกอบเชงิยนืยัน 

 ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบแบบโมเดลมีตัวบงช้ี 3 ตัว ตอตัวแปรแฝง 1 ตัว คือ ความ

กตัญูตอองคการ ผลการวิเคราะหไดคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.91-0.94 รายละเอียด

ดังตารางที่ 3 การทดสอบคาไคสแควร (χ2= 2.247, df = 2, p-value = .325) ไมมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิพจิารณา CFI เทากับ 1.00, GFI เทากับ 0.99, AGFI เทากับ 0.98, RMR เทากับ 0.036 และ 

RMSEA เทากับ 0.022 แสดงวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีความกลมกลืนกับ

ขอมูลตามจริงในระดับที่ดี ดังเกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองความกลมกลืนของโมเดล

กับขอมูลเชิงประจักษ แสดงใหเห็นวา มาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้นมีคุณสมบัติ

ทางการวัดที่ด ีสนับสนุนสมมตฐิานขอที่ 1  
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเลขคณติ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาน้ําหนักองคประกอบ คาความคลาด 

  เคลื่อนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธิ์การพยากรณ ของมาตรวัดความกตัญู   

  3 ขอกระทง (N = 250) 

ขอกระทง M SD factor 

loading  

SE R2 

1. ฉันรูสกึด ีจากการที่ไดรับความ 

   ชวยเหลอืสนับสนุนจากบรษิัทในเรื่อง 

   ตาง ๆ 

5.13 1.16 0.94 .02 0.88 

2. ฉันไดรับสิ่งดีๆ  จากความปรารถนาด ี

   ที่บรษิัทมใีหฉัน 

5.09 1.20 0.95 .02 0.90 

3. บรษิัทของฉันปฏบิัตติอฉันดวยความใจ 

   ดเีสมอมา 

5.05 1.22 0.91 .03 0.83 

χ2= 2.247, df = 2, N = 250, p = .325, RMSEA = 0.022, AGFI = 0.98, GFI = 0.99 
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 2. ผลการวเิคราะหความตรงเชงิสอดคลอง 

 มาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ การวิเคราะหสหสัมพันธพบคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางความกตัญูตอองคการกับการรับรูการสนับสนุนจากองคการ

เทากับ .70 (สองหาง, p < .01, N = 250) แสดงใหเห็นวา มาตรวัดมีความตรงเชิงสอดคลองกับ

มาตรวัดเกณฑ แตความสัมพันธดังกลาวไมสูงเกนิไปจนนาสงสัยวาเปนภาวะสันนษิฐานเดยีวกัน 

มาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงาน การวิเคราะหสหสัมพันธพบคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางความกตัญูตอองคการกับความกระปรี้กระเปราในงานเทากับ 

.59 (สองหาง, p < .01, N = 250) แสดงใหเห็นวามาตรวัดมีความตรงเชิงสอดคลองกับมาตรวัด

เกณฑที่วัดอารมณทางบวกในการทํางานเชนกนั 

 จากผลการวิเคราะหความตรงเชิงสอดคลอง รายละเอียดดังตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา

คะแนนจากมาตรวัดความกตัญูตอองคการมีลักษณะสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับการรับรู

การสนับสนุนจากองคการ และยังมีหลักฐานวา สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับอารมณทางบวก

ในบรบิทเดยีวกัน อันเปนผลที่สนับสนุนสมมตฐิานขอที่ 2 และ 3  
 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยเลขคณติ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสัน 

              ระหวางตัวแปร (N = 250) 

 M SD 1 2 3 

1. มาตรวัดความกตัญู 3 ขอกระทง 5.10 1.14 - .70** .59** 

2. มาตรวัดการรับรูการสนับสนุน 

   จากองคการ 

4.68 0.96  - .48** 

3. มาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงาน 4.98 0.92   - 

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

การอภปิรายผล 

 การพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสัน้ เนื่องจากการวัดแบบประเมินตาง ๆ 

กับพนักงานในองคการ มีขอจํากัดเรื่องเวลา พนักงานอาจไมมีเวลาในการตอบแบบสอบถาม  

ตาง ๆ ที่มีขอคําถามจํานวนมาก ผูวิจัยจึงพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้น โดย

เลอืกขอกระทงที่มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดจํานวน 3 ขอกระทง นํามาตรวจสอบคุณสมบัติ

ของมาตรวัด ตรวจสอบความเที่ยงความสอดคลองภายใน ความตรงตามภาวะสันนิษฐานดวย

การวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน และความตรงเชิงสอดคลอง ผลการวิจัยที่ไดพบวา มาตรวัด

ความกตัญูตอองคการฉบับสัน้มคีวามเที่ยงความสอดคลองภายในของมาตรวัดในระดับดีเยี่ยม 

(α=.95) มคีวามตรงเชิงโครงสราง เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 1 คือ โมเดลแบบ 1 องคประกอบมี

ความกลมกลืนกับคะแนนจากมาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้นแบบ 3 ขอกระทง และ
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เปนไปตามสมมติฐานที่ 2 กับ 3 คือ คะแนนจากมาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้นมี

สหสัมพันธทางบวก กับคะแนนจากมาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ และคะแนนจาก

มาตรวัดความกระปรี้กระเปราในงาน 
 

บทสรุป  

 ความกตัญูตอองคการเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่สําคัญของพนักงาน เนื่องจากสงผล

ตอพฤติกรรมทางบวกตาง ๆ ภายในองคการ เชน การใหความชวยเหลือผูอื่นโดยไมคํานึงถึง

ตนเอง การสนับสนุนคุณคาของพฤติกรรมชวยเหลือ มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ   

มีความพึงพอใจในงาน และมีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนา

มาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับภาษาไทย ซึ่งเปนมาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับ

แรกในประเทศไทยที่วัดความกตัญูในรูปแบบอารมณ หรือความรูสึกของพนักงานที่มีตอ

องคการของตน โดยดัดแปลงมาจากมาตร State Gratitude Scale (SGS) ของ Spence และคณะ 

(2014 : 713) การเก็บขอมูลในการพัฒนามาตรวัดกลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปที่

เปนพนักงานประจํา ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล การตรวจสอบคุณภาพเชิงการวัดทาง

จิตวทิยา พบวา มาตรวัดความกตัญูตอองคการแบบ 5 ขอกระทง มคีวามเที่ยงความสอดคลอง

ภายในของมาตรวัดในระดับสูง และมีความตรงตามภาวะสันนิษฐานเปนไปตามสมมติฐาน        

ที่สําคัญกวานั้นผูวิจัยไดพัฒนามาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้นที่มีจํานวน 3 ขอกระทง 

ทําใหใชระยะเวลาในการตอบสั้นลง เหมาะสมกับงานสํารวจที่แบบสอบถามมีขนาดยาว ผลการ

ตรวจสอบคุณภาพเชิงการวัดทางจิตวิทยาพบวา มาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับสั้น       

มีคุณสมบัติที่ดี มีความเที่ยงความสอดคลองภายในในระดับสูง มีความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน 

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 และมีความตรงเชิงสอดคลองกับมาตรวัดภาวะสันนิษฐานอื่นที่ควร

จะมีความสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 และ 3 มาตรวัดความกตัญูตอองคการ

ฉบับสั้นมีคุณสมบัติทางการวัดทางจิตวิทยา ทั้งความเที่ยง และความตรง ในระดับดีมาก

เชนเดยีวกับมาตรวัดความกตัญูตอองคการฉบับเต็ม นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังใชกลุมตัวอยางที่มี

ขนาดใหญซึ่งทําใหผลการวิเคราะหมคีวามนาเช่ือถอื  

 คุณประโยชนดานวิชาการ เปนเครื่องมือสําหรับวัดความกตัญูในองคการตอไปได      

ความกตัญูเปนอารมณทางบวกชนิดหนึ่ง Sekerka Vacharkulksemsuk and Fredrickson (2012 

: 6) ระบุวาอารมณทางบวกขับเคลื่อนใหบุคคลเกิดเจตคติทางบวก และทําใหมีสภาพแวดลอม

ทางสังคมที่มีคุณภาพ เมื่อบุคคลสนับสนุนใหผูอื่นมีความรูสึกทางบวกในการทํางาน นําไปสูสิ่งที่

พวกเขาใหคุณคามากที่สุด ความกตัญูและความกระตอืรอืรนจะเกดิขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 

broaden and building (Fredrickson. 2001 : 5) แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางบวกของอารมณ

ทางบวก ที่สามารถมีอิทธิพลตาง ๆ ที่ดีตอองคการ ผูนําที่ตองการเพิ่มความสามารถของ

องคการ ควรปลูกฝงใหพนักงานมีอารมณทางบวก (Sekerka et al.  2012 : 6) และอารมณ เปน

 



ปีที่ 12 ฉบบัที่ 23 มกราคม – มถุินายน 2560 (ฉบบัเพ่ิมเตมิ)                          วารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน์ 13 

ปจจัยสําคัญของความมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จ ผลผลิต และความภักดีตอองคการของ

พนักงาน (Emmons.  2003 : 88) 

คุณประโยชนดานการประยุกตใช สามารถนําไปใชวัดความกตัญูในองคการตาง ๆ เพื่อ

ทําใหทราบวาพนักงานภายในองคการมีความรูสึกกตัญูตอองคการมากนอยแคไหน ซึ่งจะ

แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ความเอาใจใสในงาน การใหความชวยเหลือ

เพื่อนรวมงานและองคการ ความกตัญูสามารถทําใหบุคคลมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และลด

อารมณที่ไมดใีนสถานที่ทํางาน เชน ความไมพอใจ และความอิจฉา (Emmons. 2003 : 88) ดังนั้น

ถาเราตองการพัฒนาบุคลากร ก็สามารถใชมาตรวัดความกตัญูตอองคการ เพื่อดูวา พนักงาน

มีความรูสึกทางบวก มีความกตัญูตอองคการหรือไม ถาพบวา มีความรูสึกดังกลาวต่ําก็

สามารถหาแนวทางพัฒนาตอไป นอกจากนี้สามารถนําไปใชศึกษาความเกี่ยวของสัมพันธของตัว

แปรความกตัญูกับผลลัพธอื่น ๆ ในพนักงานชาวไทยไดอีกตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยในอนาคตอาจจะพัฒนามาตรวัดความกตัญูใหเปนขอกระทงเดี่ยว ซึ่งงานวิจัย    

ในตางประเทศแนะนําวา ขอกระทงเดี่ยวมีประโยชนในงานวิจัยที่ขอคําถามมีผลตอระยะเวลา        

ที่กําหนด หรอืมผีลตอระดับความสนใจของผูมีสวนรวมในการวิจัย ทําใหเกิดความสะดวกในการ

วัดมากยิ่งขึ้น  (Konrath, Meier, and Bushman.  2014 : 2) และอาจจะนํามาตรวัดความกตัญู

ฉบับสัน้ไปทดลองใชในองคการรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะการทํางาน ระบบระเบียบใน

การทํางานที่แตกตางจากองคการเอกชน เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมองคการทุกประเภท และ

แสดงถงึความนาเช่ือถอืของมาตรมากยิ่งขึ้น 
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