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Abstract 

 

The behavior of the youth in the community regarding the responsibility of one's own duty, others 

and society, is the performance of various duties responsibly. This research aimed 1) to analyze 

exploratory factor of the responsible behavior, 2) to analyze the second-order confirmatory factor 

of responsible behavior and 3) to examine measurement invariance of the responsible behavior 

according to residence. The research samples were selected with multistage quota random 

sampling method which included 2 groups of youths in the communities: 1) the sample cluster for 

exploratory factory analysis totaling 300 people in Banganjana and Banwangmor 2) the sample 

cluster for second order confirmatory factor analysis. After that, 300 samples were studied for 

measurement invariance in Tha-it-lang and Bandownrung.  The analysis result could be 

summarized into 3 issues as follows. First, when analyzing the exploratory components of 

responsibility measurement form, the researcher found that there were 4 components of the 

measurement model including 1) 1) Work intentions, 2) Responsibility, 3) Responsibility to 

oneself and 4) Corporate social responsibility, totaling 13 items. These could be used to explain 

variance for 63.24%. Second, when analyzed, the second order confirmatory factor showed that 

the model was in harmony with empirical data with Chi-Square/df = 1.62, RMSEA=0.045, 

NFI=0.97, CFI = 0.99  GFI = 0.96, and AGFI= 0.93. Third, the analysis of model invariance 

indicated that 1) no form invariance was found and 2) no factorial invariance existed in the 

community where the youths stayed. 
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บทคัดย่อ 
 
พฤติกรรมของเยาวชนในชุมชนเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบ
วัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ 2) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบวัดพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบตามที่อยู่อาศัย และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบตามที่อยู่อาศัย การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบหลายขั้นตอนก าหนดโควต้า 
(Multistage Quota Random Sampling) กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเยาวชนในชุมชน บ้านกาญจนา บ้านวังหมอ 
จ านวน 300 คน เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และกลุ่มที่สองเยาวชนในชุมชน ท่าอิฐล่าง และบ้านดาวเรือง 
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด จ านวน 300 คน ผลการวิจัย
พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ได้องค์ประกอบของแบบวัดจ านวน 
4 องค์ประกอบ คือ 1) การตั้งใจท างาน 2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 
4) ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 63.24% การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจาก Chi-square/ df = 1.62 RMSEA = .045 NFI = .97 CFI =.99 GFI = .96 AGFI = .93 และผลการวิเคราะห์
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล ปรากฏว่า ไม่พบความแปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดในเชิงรูปแบบโมเดล (Form) และ
ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ (LY) ระหว่างเยาวชนในชุมชนท่าอิฐ และบ้านดาวเรือง 
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมความรับผิดชอบ เยาวชนในชุมชน การวิเคราะห์องค์ประกอบ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
การวัด  
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บทน า 
 การส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จและเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นทุกหน่วยงานมุ่งเน้น พัฒนา เสริมสร้าง รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี
ต่อสังคม สร้างค่านิยมให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เนื่องด้วยเหตุผลว่าในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การแข่งขันในสังคมสูงขึ้น และเต็มไปด้วยการแข่งขัน มุ่งไปสู่การชิงดีชิงเด่น โดยการขาดความตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรม และน าไปสู่ปัญหาตามมาในอนาคต 
 การปลูกฝังคุณลักษณะพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นพ้ืนฐานอันส าคัญ ซึ่งเริ่มจากตนเอง เช่น 
การมีความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับจากผู้ปกครอง ท างานให้ส าเร็จตามเวลาที่ได้ก าหนด วางแผนการท างาน  
ว่าสิ่งใดควรกระท าก่อน หรือสิ่งใดควรกระท าหลัง พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเคารพกฎกติกา
ของสังคม การไม่กระท าในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม และพฤติกรรม  
การรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้น เป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นการรับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ หากได้รั บ
มอบหมายงานหรือกิจกรรมใด ๆ หากมีการละท้ิงหน้าที่ ท าให้เกิดผลตามมาในวงกว้างได้ 

การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการยอมรับจากนักวิชาการไทย
และต่างประเทศ คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second-order Confirmatory Factor Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด (Measurement Invariance)  

ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์ความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของพฤติกรรมความรับผิดชอบ ดังนั้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่าแบบวัดพฤติกรรม  
ความรับผิดชอบ ที่สร้างใหม่เป็นแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบทันสมัย และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมั่นใจต่อไป  
ในอนาคต และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท าวิจัยเพ่ือแสวงหาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ  
 2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ  
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบตามที่อยู่อาศัย 
 
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยนี้ ได้ศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบและ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของเยาวชนในชุมชน ได้แบ่งหัวการประมวลเอกสารออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ 1) แนวคิดของพฤติกรรมความรับผิดชอบ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 3) ความไม่แปรเปลี่ยน 
ของโมเดลการวัด 
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แนวคิดของพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
Opkin (1987: 150) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นกระบวนการเลือกท างานอย่างใดอย่างหนึ่งและยอมรับ

ผลที่เกิดขึ้น Glasser (1965: 13) ได้ให้นิยามความหมายของความรับผิดชอบไว้  คือ การที่บุคคลมีความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนเอง โดยไม่ขัดขวางต่อสิทธิและความต้องการของบุคคลอ่ืน    

Office of the National Primary Education Commission ( 2001:  1 1 - 1 2 )  ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า 
ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน ทั้งในส่วนที่ศึกษาเล่าเรียน 
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้1) เอาใจใส่และเพียรพยายามใน  
การท างาน 2) ยอมรับในการกระท าของคนเอง 3) ช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 4) รู้จักหน้าที่และ 
ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5) ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรักษาสิทธิของตนเอง 6) ตรงต่อเวลา 7) เคารพ  
ต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ 8) ดูแลรักษาส่วนรวมเสมือนเป็นของตน 9) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ The Royal 
Institute (1999: 944) ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบว่า หมายถึง ยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ท า
ลงไปหรืออยู่ ในความดูแลของตน และนอกจากนี้  Ministry of Education (1999:  8) ได้ให้ความหมาย 
ของความรับผิดชอบว่า หมายถึง ความสนใจ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ละเอียด
รอบคอบเพ่ือให้ส าเร็จตาม เป้าหมาย ยอมรับผลการกระท าของตนทั้งในด้านที่เป็นผลดี และผลเสีย ทั้งพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบ หมายถึง การกระท าเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที่ของตนเอง ผู้อื่น และสังคม ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์
กติกาที่ตกลงร่วมกัน มีความเปิดเผยและโปร่งใส พร้อมที่จะให้การตรวจสอบ หากกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับผิด
และปรับปรุงแก้ไข การหลบเลี่ยงกฎกติกาหรือการกอบโกยผลประโยชน์ โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น 

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มี ไว้ 

เพ่ือการแสวงหามิติหรือโครงสร้างโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดจ านวนข้อที่จะใช้ในการวัดตัวแปรหนึ่ง ๆ ลง โดยท าการส ารวจและระบุว่ามีกี่องค์ประกอบ 
องค์ประกอบละกี่ข้อที่จะสามารถอธิบายตัวแปรนั้น ๆ ได้ดีที่สุด (Wirutchai, 1994) การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจท าให้ลดรูปแบบวัด ท าให้จ านวนข้อน้อยลง ท าให้การวัดและประเมินคุณลักษณะหนึ่ง ๆ รวดเร็ว ง่ายขึ้น 
ลดความน่าเบื่อหน่ายของการตอบ และยังวัดได้ครอบคลุมตามนิยามที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏี ท าให้การวัดนั้น  
มีความน่าเชื่อถือและมีความเที่ยงตรง โดยมากมักเป็นการสร้างแบบวัดตัวแปรใหม่ และ 2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความกลมกลืนของโครงสร้างของแบบวัด โดยมีการทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหม่ วิธีนี้เป็นที่นิยมในการยืนยันองค์ประกอบของแบบวัดหนึ่ง  ๆ ว่ามีโครงสร้างตามทฤษฏี
หรือนิยามปฏิบัติการที่ให้มาหรือไม่อย่างไร จึงอาจเป็นการสะท้อนความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
validity) ได้ (Wirutchai, 1994) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดนั้น นักวิจัย
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มักนิยมท าการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่สอง นอกจากจุดประสงค์ในการแสดงว่า องค์ประกอบต่า ง ๆ 
นั้น สามารถรวมเป็นองค์ประกอบใหญ่เดียวกันได้หรือไม่แล้ว ยังสามารถแสดงว่า องค์ประกอบย่อยใดมี
ความส าคัญมากกว่ากันได้อีกด้วย (Angsuchot, et al., 2011)  

 
 ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด  

Vandenberg & Lance (2000) และ Angsuchot, et al (2011) กล่าวถึงการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัด อาจกระท าเพียง 4 ประการที่ส าคัญ ได้แก่ ประการแรก การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน  
ของรูปแบบโม เดลหรื อองค์ประกอบ (Pattern same or Factor form Invariance) หรือ  “Configural 
Equivalence” ซึ่งเป็นการทดสอบที่ส าคัญ ที่สุด ถ้าไม่ผ่านขั้นนี้ แสดงว่ารูปแบบของโมเดลการวัดของแต่ละกลุ่ม 
มีความแตกต่างกัน เช่น มีจ านวนองค์ประกอบต่างกัน เป็นต้น ประการที่สอง เมื่อรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนแล้ว
นั้น จึงท าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ประการสาม เมื่อน้ าหนัก
องค์ประกอบไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงท าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ 
(Item Error Variance) และประการที่สี่ เมื่อความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงท า 
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง 

 
สมมติฐาน 

1. โมเดลการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. โมเดลการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างเยาวชนในชุมชนท่าอิฐ และชุมชน

บ้านดาวเรือง 
 
วิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ เยาวชนในชุมชน โดยงานวิจัยนี้ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนก าหนด
โควตา (Multistage Quota Random Sampling) โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มออกเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 1 เพ่ือท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยมีตัวแปรในการสุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ คือ 1) จังหวัด จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 2) อ าเภอ จ านวน 2 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 3) ต าบล จ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต า บล
กาญจนา และต าบลบ่อ 4) ชุมชน จ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกาญจนา และชุมชนบ้านวังหมอ และ  
5) เยาวชนโดยเฉลี่ยต่อชุมชน จ านวน 150 คน ซึ่งคาดว่าจะเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนอย่างน้อย 300 คน 
 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มครั้งที่ 2 เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และ
ท าการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด โดยมีตัวแปรในการสุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 1) จังหวัด จ านวน 2 
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จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพะเยา 2) อ าเภอ จ านวน 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3) ต าบล จ านวน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าอิฐ และจ าป่าหวาย 4) ชุมชน จ านวน 2 
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าอิฐล่าง และชุมชนบ้านดาวเรือง และ 5) เยาวชนโดยเฉลี่ยต่อชุมชน จ านวน 150 คน ซึ่งคาด
ว่าจะเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนอย่างน้อย 300 คน 
 เครื่องมือวัด 
 เครื่องมือวัดส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ สร้าง
ขึ้นโดยนักวิจัย จากพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีความรั บผิดชอบ แบบวัดตั้งต้น ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตั้งใจท างาน 2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 
4) ความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 28 ข้อ และเครื่องมือวัดส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตั้งใจท างาน จ านวน 4 ข้อ 2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จ านวน 3 ข้อ 
3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง จ านวน 3 ข้อ และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
13 ข้อ ทั้งหมดเป็นแบบวัด 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย” 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยมีเกณฑ์ 3 ข้อ (Hair, Black, & Anderson, 2010) ดังนี้ 1) ค่า 
Kasier-Meyer-Olkin Measure of Sample Adequacy ควรมีค่าตั้ งแต่  0 .5 ขึ้นไป ค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity และค่า Chi-square ต้องมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องผ่านเกณฑ์ 3 ประการดังนี้ 1) ค่า Eigenvalue ขององค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีค่า
ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป 2) ค่า Factor loading ควรมีค่าตั้งแต่ 0.35 เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 250 
คน และ 3) ทุกองค์ประกอบรวมกันแล้วควรอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้อย่างน้อย 50% และในส่วน 
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) โดยค่า p value ควรเป็น
ค่าที่ ไม่มีนัยส าคัญ และค่า (chi-square) กับ ค่า (Degree of Freedom (df)) มีค่าไม่เกิน 2 (Joreskog, & 
Sorbom, 1989) 2) ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 (Browne, & Cudeck (1993) 3) ค่า NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 
ขึ้นไป (Bentler, & Bonett ,1980) 4) ค่า CFI ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป (Bentler,1990) 5) ค่า GFI ต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป Joreskog, & Sorbom (1989) และ 6) ค่า AGFI ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป Joreskog, & 
Sorbom (1989) และการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด (Vandenberg & Lance, 2000: 4-70) 
(Angsuchot, et al., 2011: 332) ได้แก่ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบ (Factor Form 
Invariance) และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ (Factorial Invariance) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Principal 
Component Analysis (PCA) และท าการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Varimax Orthogonal Rotaion) ปรากฏว่า 
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แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 
13 ข้อ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมความรับผิดชอบได้ 63.24% 

ผลการทดสอบค่า KMO and Bartlett’s test (ตารางท่ี 1) ปรากฏผลว่า มีค่าเท่ากับ .82 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 0.60 ส าหรับค่า Chi-square มีค่าเท่ากับ 1101.97 ค่า df เท่ากับ 78 และมีค่านัยส าคัญที่ 0.00 
แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไปได้ 

    
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ค่า KMO and Bartlett’s test ของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy                                                       0.82 

Bartlett’s Test of Sphericity  

Chi-square 1101.97 
df 78 
Significance 0.00 
จ านวนคน 300 

 
ส าหรับค่า Cumulative Percentage และค่า Factor Loading แสดงในตารางที่  2 โดยแบบวัด

พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ รวม 13 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยข้อที่ RE 10, 9, 7 และ 6 โดยเรียงตามค่า Factor Loading มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ 4.22 ซึ่งเป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดยองค์ประกอบที่ 1 อธิบายความผันแปรของตัวแปร
เดิมได้ร้อยละ 32.44 ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การตั้งใจท างาน 
  องค์ประกอบท่ี 2 ประกอบด้วยข้อที่ RE 2, 1 และ 3 โดยเรียงตามค่า Factor Loading มีค่า Eigenvalue 
เท่ากับ 1.59 ซึ่งเป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดยองค์ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ร้อยละ 
44.66 ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยข้อที่ RE 15, 16 และ 11 โดยเรียงตามค่า Factor Loading มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ 1.38 ซึ่งเป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดยองค์ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรของตัวแปร
เดิมได้ร้อยละ 55.30 ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยข้อที่ RE 22, 23 และ 21 โดยเรียงตามค่า Factor Loading มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ 1.38 ซึ่งเป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดยองค์ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรของตัวแปร
เดิมได้ร้อยละ 63.24 ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตาราง 2  ค่า Cumulative Percentage และค่า Factor Loading ของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ล าดับ ข้อ ประโยค Anti-image 
Factor loading 

Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

1. RE10 
ฉันรับฟังค าแนะน าจากบุคคลอื่น เพื่อจะน ามาปรับปรุง
ในการท างาน 

.50 
.780    

2. RE9 ฉันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ .50 .723    

3. RE7 
ฉันพยายามปรับปรุงการท างานให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

.48 
.715    

4. RE6 
เมื่อฉันท างานผิดพลาดฉันยินดีรับผิด โดยไม่กล่าวโทษ
คนอื่น 

.69 
.626    

5. RE2 
ฉันปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

.63 
 .811   

6. RE1 
ฉันเรียนรู้งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

.59 
 .720   

7. RE3 ฉันท างานทุกชิ้นด้วยความละเอียดรอบคอบ .61  .588   

8. RE15 ฉันซ้ือของเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน .73   .773  

9. RE16 
ฉันช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน 
รดน้ าต้นไม้ ท าอาหาร เป็นต้น 

.73 
  .682  

10. RE11 ฉันดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ .71   .609  

11. RE22 ฉันข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือขึ้นสะพานลอย .73    .793 

12. RE23 
ฉันรอสัญญาณไฟจราจรให้คนข้ามขึ้นก่อน ฉันจึงจะ
ข้าม 

.72 
   .778 

13. RE21 
เมื่อฉันเก็บของมีค่าได้ ฉันท าทุกวิถีทาง เพื่อน าส่งคืน
เจ้าของ 

.72 
   .523 

Eigenvalue  4.22 1.59 1.38 1.03 

% of Variance  32.44 12.22 10.64 7.93 

Cumulative %  32.44 44.66 55.30 63.24 

 
 ผลในส่วนนี้ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองอันดับที่สอง  ของแบบวัดพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ ซึ่งใช้รายข้อที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) จ านวน 13 ข้อ (ตาราง 2) 
ปรากฏว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลดังตารางที่ 3 
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ตาราง 3 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ค่าสถิต เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติในโมเดล 

Chi-square ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ Chi-square p-value df 

80.83 .00 50 

Chi-square/ df ≤2.00 1.62 

RMSEA น้อยกว่า .06 .045 

NFI มากกว่า .90 .97 

CFI มากกว่า .90 .99 

GFI มากกว่า .90 .96 

AGFI มากกว่า .90 .93 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง แสดงว่าแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ส าหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่า R-square และค่าสัมประสิทธ์คะแนน
องค์ประกอบ ได้แสดงไว้ใน (ตาราง 4) 

 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบวัดพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบ 

ล าดับ ข้อ ประโยค R-square 
Standardized solution 

Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

1. RE10 
ฉันรับฟังค าแนะน าจากบุคคลอื่น เพื่อจะน ามาปรับปรุง
ในการท างาน 

.73 
.85    

2. RE9 ฉันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ .56 .75    

3. RE7 
ฉันพยายามปรับปรุ งการท างานให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

.55 
.74    

4. RE6 
เมื่อฉันท างานผิดพลาดฉันยินดีรับผิด โดยไม่กล่าวโทษ
คนอื่น 

.33 
.58    

5. RE2 
ฉันปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

.50 
 .71   

6. RE1 
ฉันเรียนรู้งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

.75 
 .87 

 
 

7. RE3 ฉันท างานทุกชิ้นด้วยความละเอียดรอบคอบ .72  .85   

8. RE15 ฉันซ้ือของเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน .23   .48  

9. RE16 
ฉันช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน รด
น้ าต้นไม้ ท าอาหาร เป็นต้น 

.23 
  .48  

10. RE11 ฉันดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ .42   .65  

11. RE22 ฉันข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือขึ้นสะพานลอย .54    .74 

12. RE23 ฉันรอสัญญาณไฟจราจรให้คนข้ามขึ้นก่อน ฉันจึงจะข้าม .28    .53 

13. RE21 
เมื่อฉันเก็บของมีค่าได้ ฉันท าทุกวิถีทาง เพื่อน าส่งคืน
เจ้าของ 

.31 
   .55 
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ภาพประกอบ 1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  
(Second-order Confirmatory Factor Analysis) ของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

.55 

.53 

.74 

 .65 

.48 

.48 

.85 

.87 

.71 

.75 

.74 

.58 

.85 

.78 

.75 

.77 

.98 

.69 

.72 

.46 

.58 

.77 

.77 

.28 

.25 

.50 

.67 

.45 

.44 

.27 

พฤติกรรม
ความ 

รับผิดชอบ 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี 

การต้ังใจ
ท างาน 

RE10 

RE9 

RE7 

RE6 

RE2 

RE1 

RE3 

RE11 

RE16 

RE15 

RE21 

RE23 

RE22 

R2= .73 

R2= .56 

R2= .55 

R2= .33 

R2= .50 

R2= .75 

R2= .72 

R2= .23 

R2= .23 

R2= .42 

R2= .54 

R2= .28 

R2= .31 
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ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด ของแบบวัดแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ตามที่อยู่อาศัยได้แก่ ชุมชนที่เยาวชนอาศัย เนื่องจากเยาวชนอาศัยอยู่ในชุมชนท ากิจกรรม การอบรมสั่งสอนจาก
ผู้น าในชุมชน หรือการกระท าตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในชุมชน 

 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด ของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบแบ่งตาม
ชุมชนที่เยาวชนอาศัย 

Model ตามสมมติฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน ค่าความแตกตา่ง 

MI 
χ² df χ²/df P value RMSEA NNFI CFI 

           

χ² 
      

df 

Critical 

χ² 
  

CFI 

1. โมเดลรูปแบบเดียวกัน 175.03 108 1.62 0.00 0.06 0.94 0.96 - - - - / 

 2. (1) + LY= IN 190.22 117 1.63 0.00 0.06 0.94 0.96 15.19 9 16.92 0 / 

 
ผลการวิเคราะห์ในข้อมูลส่วนนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล (Model Form) โมเดลของการวัด 

แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของเยาวชนในชุมชุนท่าอิฐล่างและเยาวชนในชุมชนบ้านดาวเรือง มีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ² = 175.03, df = 108, χ²/df = 1.62, RMSEA=0.06) แสดงว่า แบบวัด
พฤติกรรมความรับผิดชอบ 4 องค์ประกอบ 13 ข้อนี้ ไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล เมื่อชุมชนที่เยาวชนอาศัย
ต่างกัน  
 2. เมื่อเพ่ิมการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ถดถอยของ Y บน E (เมทริกซ์ LY 
หรือน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของรายข้อ) ของเยาวชนในชุมชนท่าอิฐล่างและเยาวชนในชุมชน

บ้านดาวเรือง พบว่า โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ² = 190.22, df = 117, χ²/df = 

1.63, RMSEA=0.06) และความแตกต่าง χ²= 15.19 ความแตกต่างของ df = 9 ซึ่งค่าวิกฤตของ χ² เมื่อ df = 9 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 16.92 ดังนั้น χ² จึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าพารามิเตอร์ของน้ าหนัก
องค์ประกอบในแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ไม่มีความแปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่อาศัยใน
ชุมชนต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 1  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
รวม 13 ข้อ ดังนี้  1) การตั้งใจท างาน 2) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 
4) ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตและปัจจุบัน เช่น งานวิจัยของ (Kansaat, et al., 2005) 
พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของนักเรียนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ 
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คือ ด้านการรักษาทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ของสังคม ด้านการเสียสละต่อส่วนรวม 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ด้านการรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และ  
ด้านการปฏิบัติตามหลักคุณภาพ งานวิจัยของ Chuchuay (2011) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และพบองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความรับผิดชอบและ 
การท างานเป็นทีม และ Bhanthumnavin (2017) ที่ศึกษาแบบวัดจริยธรรมหลุดในงานวิจัยของนักวิจัยไทย 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงบุคคลมักเห็นผิดเป็นชอบ หรือมีความคิดที่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักประเพณี
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิด แต่กลายเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยพบผลวิจัยดังนี้ แบบวัดจริยธรรมหลุด 
ในงานวิจัย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ท าไม่ดี แต่หาข้อแก้ตัว 2) ปัดความรับผิดชอบ และ 
3) อ้างหลักการให้ดูดี โดยองค์ประกอบ ปัดความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยมี
พฤติกรรมที่กระท าไม่ดี และหาข้อแก้ตัวเพ่ือให้ตนเองพ้นจากความผิด จากผลการวิเคราะห์ของนักวิจัยองค์ประกอบ
ของการมีความรับผิดชอบ มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของเยาวชนในงานวิจัยนี้ 

 
อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 2 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันท าให้ได้พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 คือ การตั้งใจท างาน การท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงการท างาน การรับ
ข้อผิดพลาดในการท างาน องค์ประกอบที่ 2 คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การท างานให้เสร็จตามเวลา การท างาน
อย่างละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้งานอย่างตั้งใจ องค์ประกอบที่ 3 คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง การดูแล  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบที่ 4 คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การท า
ตามกฎจราจร การไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วองค์ประกอบที่หนึ่ง คือ การตั้งใจท างาน เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
ที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน (Gamma) เท่ากับ (0.98) 
ซึ่งองค์ประกอบนี้ ประกอบด้วย 4 ข้อ โดยข้อ (RE,10) (ฉันรับฟังค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน เพ่ือจะน ามาปรับปรุง 
ในการท างาน) มีค่า Factor Loading สูงสุด เท่ากับ 0.85 ส่วนข้อที่เหลือมีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง 0.58-
0.75 องค์ประกอบที่สี่ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญรองลงมา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน (Gamma) เท่ากับ (0.78) ซึ่งองค์ประกอบนี้
ประกอบด้วย 3 ข้อ โดยข้อ (RE, 22) (ฉันข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือขึ้นสะพานลอย) มีค่า Factor Loading 
สูงสุด เท่ากับ 0.74 ส่วนข้อที่เหลือมีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง 0.53-0.55 และองค์ประกอบที่สอง คือ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นองค์ประกอบล าดับสุดท้าย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายนอก  
ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน (Gamma) เท่ากับ (0.75) ซึ่งองค์ประกอบนี้ประกอบด้วย 3 ข้อ โดยข้อ (RE,11) 
(ฉันดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ) มีค่า Factor Loading สูงสุด เท่ากับ 0.65 ส่วนข้อที่เหลือมีค่า Factor 
Loading เท่ากับ 0.48 
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งานวิจัยที่มีความสอดคล้องส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ว่า โมเดลองค์ประกอบที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้วน ามาทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลม
กลืนกันในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ เช่น งานวิจัยของ (Thaikasame, 2017) พบผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โดยมี  Chi-Square = 
8160.8 df = 172 RMSEA=0.07 GFI = 0.98 AGFI = 0.97 และนอกจากนี้ในงานวิจัยของ (Julintron, et al., 
2019) ศึกษาความเชื่อภายใต้เจตคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคม มีดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการท าหน้าที่
พลเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ Chi-Square = 17.82, df = 14, GFI=0.99, CFI = 1.00, GFI = 
0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.023 และ SRMR = 0.014 

 
อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 3 
การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามชุมชนที่เยาวชนอาศัยของแบบวัดพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบ มีความไม่แปรเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 1) ความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล 
(Form invariance) และ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factorial Invariance) นั่นคือ เยาวชน
ที่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกัน ได้แก่ เยาวชนในชุมชนท่าอิฐ และเยาวชนในชุมชนบ้านดาวเรือง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yangsook (2009) พบว่า ความสามารถในการจัดการตนเอง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเองให้ดีที่สุด โดยมีโมเดลความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนช่วงชั้นที่  3 มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลตามสังกัดสถานศึกษาระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน งานวิจัยของ Kittiakkaraphokin (2016) พบว่า ความสุขในการท างาน ซึ่งหากมีความรับผิดชอบ 
ในการท างาน ความสุขในการท างานก็จะเกิดข้ึนระหว่างกลุ่ม Staff และ Operator มีความไม่แปรเปลี่ยนบางส่วน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญล าดับสุดท้าย  
ที่ทางสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาคชุมชน ควรให้การสนับสนุน จัดอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบตนเองเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะน าไปสู่การรับผิดชอบด้านอื่น ๆ ต่อไป  
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