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56252917: สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ: ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 

พิชชุดา น่วมนองบุญ: องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ,       
ผศ.ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร, และ ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์. 230 หน้า. 
  

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ (1) องค์ประกอบปัจจัยความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกและ (2) เพื่อทราบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยในบริบท
ไทยและต่างชาติ การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คนใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง    
(2) กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 29 โรงเรียน แบ่งผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนเป็น 2 ฝ่าย ฝ่าย
บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน และฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้สอน 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 232 คน
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การหาค่าความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ (1) แรงผลักดันที่ส่งเสริมความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (2) ความสําเร็จทางวิชาการ (3) การรับรู้ความสามารถของตน (4) การฟื้นตัวจาก
การเผชิญอุปสรรค (5) การเรียนรู้ (6) การมองโลกในแง่ดี (7) นวัตกรรมและ (8) การกํากับตนเอง 

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกด้านปัจจัยภายใน ได้แก่การรับรู้ความสามารถของตน, การฟื้นตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค, การเรียนรู้, การมองโลกในแง่ดี, และการกํากับตนเองด้านปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
แรงผลักดันที่ ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค, ความสําเร็จทางวิชาการ , และนวัตกรรม 
องค์ประกอบปัจจัยด้านปัจจัยภายในและด้านปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กันสูง และมีทิศทางไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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This research employed both quantitative and qualitative approaches. The 
purposes were 1) to identify components of the adversity quotient of 
Rachamungkhalaphisek School administrators, and 2) to identify the canonical correlation 
of the adversity quotient of Rachamungkhalaphisek School administrators. Its procedure 
include: determination of related variables in Thai and foreign context; development of 
data collection instruments; collection and analysis of data. Samples and instruments used 
in the research include: (1) 7 specialists and related people by semi-structured interviews; 
(2) 232 administrators, heads of departments, and teachers who are working at 
Rachamungkhalaphisek School by using questionnaires.  Quantitative data were analyzed 
by using the descriptive statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, the 
inferential exploratory factor analysis and canonical correlation analysis. Qualitative data 
were processed by frequency and content analysis. 

Findings were as follows: 1. components of the adversity quotient of 
Rachamungkhalaphisek School administrators include (1) adversity quotient strengths       
(2) academic achievement (3) self-efficacy (4) resilience (5) learning (6) optimism             
(7) innovation and (8) self-regulation  

2. The relation of the adversity quotient of Rachamungkhalaphisek School 
administrators' components had a high relation. The internal factors include self-efficacy, 
resilience, learning, optimism, and self-regulation. The external factors include adversity 
quotient strengths, academic achievement, and innovation. The internal factors and 
external factors had a high relation and within the same direction.  
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คณาจารย์ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ 
ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ ดร.วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร 
ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ดร.ณรินทร์ ชํานาญดู ดร.เฉลียว ยาจันทร์ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการวิจัย ขอขอบคุณ
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยความอุตสาหะ 

ขอขอบคุณคุณครูกุหลาบ เจียมอุทิศศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก ที่ได้กรุณาเอ้ือเฟ้ือข้อมูลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ขอขอบคุณ เพ่ือนนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 11/1 ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจในการดําเนินการวิจัย
มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ คุณครูอดิศร ขาวสะอาด และคณะครูโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
ทุกท่าน ที่ให้การช่วยเหลือและเป็นกําลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษาและดําเนินการวิจัย 

คุณค่าอันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ นางบุปผา น่วมนองบุญ 
พันเอก(พิเศษ) มงคล น่วมนองบุญ นางฐิติภา น่วมนองบุญ นางฐิติมาพร เอกพจน์ นายศิริพล       
น่วมนองบุญและ จ่าสิบโทธีระพล น่วมนองบุญ ครูอาจารย์ ญาติมิตร และครอบครัว ตลอดจนผู้มี
คุณูปการต่อผู้วิจัยทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศสะท้อนให้เห็นว่า

ประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อน
และคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่
แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงในหลายมิติ1 ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่างๆ การท่ีบุคคลจะสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพน้ัน จะต้องได้รับการฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถทั้งความรู้และทักษะ
ต่างๆ โดยเฉพาะสังคมท่ีมีการแข่งขันกันสูง ความรู้ความสามารถด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวน้ันไม่
เพียงพอที่จะสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ เพราะ
ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทําให้เกิดความรู้สึกกดดัน ตึงเครียด ส่งผลให้บุคคลมีปฏิกิริยา
ตอบโต้สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตที่แตกต่างกัน2 ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาสาหัส
เพียงใดก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติและประสบความสําเร็จในชีวิตได้ สามารถ
เอาชนะปัญหาและเอาชนะความทุกข์ยากลําบากเหล่าน้ันได้  

การจัดการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เพ่ือให้บุคคลเติบโตเป็นผู้ที่
จะสามารถหันหน้าเผชิญกับปัญหาและใช้วิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้ที่จะอดทน อดกลั้น เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
กดดัน ตึงเครียด และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายหลักในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
                                                            

1สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559), ฉ. 

2ขัตติยา น้ํายาทอง, “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 1. 



2 

อย่างมีความสุข (มาตรา 6) ซึ่งการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิด ความสามารถ ต้องมีการปรับเปลี่ยน
การจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนโยบายการจัดการศึกษาที่ได้กําหนด “ให้
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และบริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีอิสระ 
คล่องตัวในการบริหารได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจัยที่จะทําให้การจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จมีหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่เป็นพลังขับ
เคลื่อนที่สําคัญได้แก่ ตัวผู้บริหารเพราะผู้บริหารเป็นผู้กําหนดทิศทาง เป็นผู้ดูแล ควบคุม ติดตามให้
การจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ ดังน้ันสมรรถนะของผู้บริหารจะเป็นตัวบ่งช้ีความสําเร็จในการ
บริหารได้เป็นอย่างดี3 และผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีบทบาทสําคัญในการบริหารและการจัด
การศึกษาและมีคุณลักษณะที่สําคัญทั้งในด้านวิชาชีพและส่วนตัว4 อย่างไรก็ตามการบริหารงานให้พบ
กับความสําเร็จน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีภาวะผู้นํา5 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของงาน6 

ฉะน้ันการศึกษาความเป็นผู้นําของผู้บริหารจึงเป็นประเด็นที่สําคัญ เน่ืองจากผู้นําแต่ละคนจะ
มีรูปแบบของการบังคับบัญชาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ความสําเร็จ

                                                            
3วีนัส ภักด์ินรา, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางบุคลิกภาพกับเชาว์อารมณ์ (EQ) 

และความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ)” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), บทคัดย่อ. 

4สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพและปัญหาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 
2545), ข. 

5ทิพาวดี เมฆสวรรค์, “ผู้นํา คลื่นลูกใหม่ของภาครัฐ,” ข้าราชการ 41, 5 (กันยายน–ตุลาคม, 
2539): 9-16. 

6กาญจนา ตะกูลบางคล้า, “ภาวะผู้นําด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาเขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 10. 
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ขององค์การ และประสิทธิภาพของการทํางานที่แตกต่างกันออกไปด้วย7 ซึ่ง เรนสิสได้กล่าวไว้ว่า 
“ภาวะผู้ นําเป็นกระบวนการซึ่งผู้ นําจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวังว่าค่านิยมและ
ความสามารถในการติดต่อพบปะ เจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องด้วย ดังน้ัน เพ่ือที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้นําจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เห็นว่าสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา”8 และ ทิพารี กาญจนพิบูลย์ ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผู้นําไว้ว่า ภาวะผู้นํา คือกระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลเหนือผู้ตาม เพ่ือให้กระทําในส่ิงที่ต้องการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ9 นอกจากน้ันพจนานุกรม
ศัพท์สังคมวิทยาได้ให้ความหมายของคําว่า ภาวะผู้นํา (Leadership) คือ กระบวนการและ
สถานการณ์ที่บุคคลหน่ึงได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้นําในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิก
ในกลุ่ม บุคคลน้ีอาจจะมีความสามารถจริงหรือสมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ก็ได้ อาจสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเป็นคุณลักษณะที่ผู้บริหารพึงมีเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกในองค์กรแก้ปัญหา และอุปสรรคที่ต้องเผชิญ และนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร10 

ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ: Adversity Quotient) บ่งบอกถึงความอดทน ความ
พยายามในการทําความเข้าใจกับอุปสรรคและรู้ที่มาของความรู้สึกว่าทําไมคนเราถึงท้อถอย สิ้นหวัง 
เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ยากลําบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ความสามารถในการผ่านพ้นความ
ยากลําบาก อีกทั้งมีความพากเพียร มุ่งมั่น เพ่ือให้พบกับความสําเร็จ สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวว่า ความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความมีประสิทธิผลของคุณในฐานะผู้นํา

                                                            
7ทรรศนีย์ เป่ียมคล้า, “รูปแบบภาวะผู้นํา เชาว์อารมณ์และความสามารถในการเผชิญและฝ่า

ฟันอุปสรรคของปลัดอําเภอและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), 3. 

8Rensis Likert, The human organization: Its management and value (New 
York: McGraw-Hill, 1967), 98. 

9ทิพารี กาญจนพิบูลย์, “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําตามทฤษฎีตาข่ายการ
บริหารความสามารถในการเผชิญ และฝ่าฟันอุปสรรคกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 12. 

10ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2524), 5. 
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ด้วย11 และตามที่สทอล์ซ (Stoltz) ได้ทําการวิจัยศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรค (AQ: Adversity Quotient) ในฐานะของผู้นําที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคใน
การทํางานมากมายว่า ผู้นําเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ในการมุ่งสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการร่วมกันหรือมีผลต่อความสําเร็จขององค์การ และในฐานะของผู้ นํามักต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ มากมาย การเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพน้ัน แต่เดิมต้องมีความสามารถมากมาย
หลายด้าน ผู้นําจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ มีอิทธิพล มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ เป็นผู้ช้ีนํา เป็น
โค้ช มีนิสัยชอบให้บริการ มีค่านิยมที่หลากหลาย เป็นนักกลยุทธ์ เป็นตัวอย่างที่ดี กล้าเสี่ยง ผลักดัน
ให้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวกลางในการประสานงานสื่อสาร แสดงเป้าหมายให้เห็น ทํางานด้วยความ
รักความทุ่มเท และปรับปรุงตนเองและผู้อ่ืนอยู่เสมอภายใต้ภาวะความวิกฤติ ผู้นําต้องนําภายใต้ภาวะ
ความกดดัน การบริหารที่มีความกดดันจากภายนอก เช่น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ย่ิงทําให้ภาวะผู้นําน้ัน
กลายเป็นศิลปะที่มีความยากลําบากเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ในการแสดงให้เห็นถึง ความสําคัญของ
ความสัมพันธ์ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคและภาวะผู้นํา ขอให้นึกถึงผู้นําที่มี ความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค (AQ) ตํ่า เขาอาจเฉลียวฉลาดในการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน แต่ทักษะเหล่าน้ีมิอาจมีประโยชน์อะไร ถ้าหากผู้นําคนน้ันขาดความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ถ้าหากเขามีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ตํ่า ทักษะที่เขามี
ทั้งหลายจะกลายเป็นความสามารถแค่ระดับธรรมดา ทักษะของเขาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเขา
บริหารงานภายใต้เง่ือนไขที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว และหนทางที่ราบเรียบไร้ภาวะปัญหาเท่าน้ัน 
ในทางตรงกันข้าม เมื่อพบสถานการณ์ที่พลิกผัน ผู้นําที่มีทักษะปานกลางในการสร้างวิสัยทัศน์ 
ยอมรับการเสี่ยง ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงและจูงใจคนอื่น แต่เขามีความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค (AQ) สูง มีความสามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เขาสามารถที่จะแก้ไขอุปสรรค ดํารงคง
สภาพการบริหารได้ ขณะที่ผู้นําที่ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ตํ่าอาจจะยกเลิกกลางคัน แต่
ผู้นําที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) สูงพบอุปสรรคมากมาย พวกเขาจะมองเห็นภาวะวิกฤติ
เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และเพ่ิมพูนความพยายาม คิดสร้างสรรค์และค้นหาหนทางแก้ไข เขา
สามารถที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีเช่นน้ี “ภาวะผู้นํา” และ “ความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคสูง (AQ) ” เป็นสิ่งเดียวกัน12 

                                                            
11Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 9. 
12Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 213-214. 
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นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้อํานวยการผู้ที่ตอบสนองต่อความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค (AQ) น้ันเป็นเหมือนโอกาส และความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) สําคัญต่อ
ผู้อํานวยการที่จะประสบความสําเร็จไม่เพียงแต่กับการพัฒนาความเป็นผู้นําเท่าน้ัน แต่เป็นการ
พัฒนา/ปรับปรุงผลสําเร็จขององค์กรด้วยและเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารโรงเรียน คือ การ
ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ตาม13 

กลุ่มโรงเ รียนเฉลิมพระเ กียรติรัชมั งคลาภิเษก  ไ ด้จัด ต้ังขึ้น เ พ่ือเฉลิมพระเ กียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปีพุทธศักราช 2531 และ
เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็น
เครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกจัด
การศึกษาโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ และดําเนินการวางแผนและพัฒนาเทคนิค
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลตามปรัชญาโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คือ “รัก
ศักด์ิศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ” ประกอบด้วยโรงเรียนทั่วประเทศ 33 
โรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับช้ันประถมศึกษา (2 โรงเรียน) และมัธยมศึกษา (31 โรงเรียน) 
แบ่งการดําเนินการตามภูมิภาคที่สถานศึกษาต้ังอยู่ 6 ภาค คือภาคกลาง 1 โรงเรียน ภาคเหนือ 8 
โรงเรียน ภาคตะวันออก 3 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 โรงเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10 โรงเรียน และภาคใต้ 3 โรงเรียน การบริหารจัดการแต่ละภาคจะมี
ประธานและคณะกรรมการดําเนินงาน มีการนิเทศติดตามการดําเนินงาน และจัดทํา Best Practice
บูรณาการ นําไปจัดแสดงเสนอผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการประชุมสัมมนาวิชาการและ
นําเสนอผลงาน แต่ละภาคจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

                                                            
13 Lea Daradal Canivel, “Principal’s Adversity Quotient : Styles, Performance 

and Practices” (The degree of Master of Arts in Education, Education Administration, 
University of Philippines, Philippines, 2010), 120. 

Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong Business 
Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, Mumbai, 2011), 325. 

Rowel G. Olila, “Adversity Quotient and Personal Characteristics as Correlates 
of the Personality-Temperament Traits of Educatons in Selected Public and Private 
Educational Institutions” (Dissertation, The Faculty of the School of Graduate Studies 
Manuel L. Quezon University, Manila, 2012), 9. 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงมีพันธะร่วมกันในอัตลักษณ์ของโรงเรียนใน
กลุ่ม และแผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จะต้องร่วมกันแสดงความสําเร็จ
ของผลการดําเนินการ โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และปรับปรุงวางแผนใหม่ ใน
แต่ละรอบเป็นวงจรคุณภาพสําหรับนําข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ให้ประสบความสําเร็จได้น้ัน ผู้บริหาร
ต่างก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษกยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร  

 
2. ปัญหาของการวิจัย 

การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกซึ่งประกอบด้วย 33 โรงเรียน
ทั่วประเทศน้ัน ผู้บริหารมีความจําเป็นต้องมีการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานประจํากลุ่ม ให้
ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มบรหิาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 
และกลุ่มบริหารท่ัวไป เพ่ือแสดงถึงความสําเร็จทางการศึกษาตามปรัชญาของกลุ่ม เป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาตามแนวพระราชดําริ โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม แต่เนื่องจากอุปสรรคที่ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกต้องเผชิญน้ันมี
มากมายหลายปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ 
อุปสรรคท่ีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกต้องเผชิญน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
ทั่วไป กล่าวคือ มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครูที่
มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ครูและบุคลากรในโรงเรียนบรรจุใหม่ และส่วนใหญ่กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําให้การบริหารจัดการไม่ต่อเน่ือง ต้อง
เรียนรู้กระบวนการทํางานของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกใหม่ทุกครั้ง การจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานที่มีการปรับเปลี่ยนของทั้ง 33 โรงเรียน มีความล่าช้า ครูและบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 
ผู้สอนมีไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกตํ่า14 ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารกลุ่มวิชาการของผู้บริหาร
เช่นกัน 

                                                            
14กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 1-4 กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2556), 3. 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 1-2 กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2557), 2. 
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สําหรับการบริหารกลุ่มวิชาการ การวัดผลประเมินผลการออกแบบทักษะการเรียนรู้ที่ยังไม่
สอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้เท่าที่ควร การจัดทําโครงการพัฒนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแต่ละโรงเรียนต้องส่งโครงการมายังโรงเรียนประธาน
มีความล่าช้า15 กลุ่มบริหารงบประมาณ คือ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการไม่มากนัก ทําให้ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ทําให้มีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ การจัดทําบัญชีงบดุล พัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ในการจัดสรรงบประมาณ
มาถึงโรงเรียนแต่ละคร้ังล่าช้า และบางคร้ังส่งผลให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในที่สุด หลักฐาน
การเบิก-จ่ายงบประมาณจากการจัดแสดงเสนอผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการประชุมสัมมนา
วิชาการล่าช้า มีข้อผิดพลาด และในการประชุมสัมมนาแต่ละครั้งโรงเรียนในกลุ่มต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ไปก่อน เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มที่มีงบประมาณอยู่อย่างจํากัด16 
และกลุ่มบริหารท่ัวไป คือ การดูแลอาคารสถานที่ที่ไม่ทั่วถึงไม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากบุคลากรน้อย แต่

                                                                                                                                                                          

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2558), 2. 

15กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ 2556 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2556), 3.  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2558), 3. 

16กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 3 กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2556), 2. 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2557), 2. 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2558), 3. 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานการของบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการจัดการอบรม สัมมนาวิชาการประจําปีการศึกษา 2558 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ โรงเรียน, 2558), 3.  
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ละคนมีหลายหน้าที่ และในการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในแต่
ละคร้ัง มีการจัดเตรียมพ้ืนที่การนําเสนอผลงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้เกิดความแออัด17 

จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกของผู้บริหาร ผู้วิจัยเห็นว่าหากผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคก็จะทําให้การบริหารจัดการประสบ
ความสําเร็จได้ และหากสามารถทราบถึงองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ก็จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่ามีปัจจัยตัวใดบ้างที่
ผู้บริหารควรพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข เมื่อผู้บริหารมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ก็จะสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะของภาวะผู้นํา และสามารถบริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทราบถึงองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

2. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
4. ข้อคําถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาคําตอบ ผู้วิจัยจึง
กําหนดข้อคําถามของการวิจัย ดังน้ี 

1. องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง 

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เป็นอย่างไรบ้าง 
  
 
 

                                                            
17กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี

งบประมาณ 2556 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ โรงเรียน 2556), 2. 
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5. สมมติฐานการวิจัย 
1. องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติรัชมังคลาภิเษกมีลักษณะเป็นพหุปัจจัย  
2. องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน  
 

6. กรอบแนวคิดของการวิจยั 
การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี

ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคตามแนวคิดของของสทอล์ซ (Stoltz)18 ซึ่งสรุปว่าความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรคเกิดจากองค์ความรู้ใน 3 สาขาคือ 1) จิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive Psychology)  
2) ศาสตร์ใหม่แห่งสุขภาพจิตประสาทภูมิคุ้มกัน (Psychoneuroimmunology) และ 3) ด้านศาสตร์
แห่งสมอง สรีระวิทยาของระบบประสาท (Neurophysiology) ซึ่งองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขาน้ี จะส่งเสริม
ทําให้เกิดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคข้ึน และเป็นเคร่ืองมือวัดว่าบุคคลจะตอบสนองต่ออุปสรรค 
ความยากลําบากได้อย่างไร โดยสามารถนําผลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคคลทั้งในด้านส่วนตัว 
หน้าที่การงานและสามารถนํามาใช้พยากรณ์ความสําเร็จได้19 บุคคลท่ีมีความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคสูงจะมีความรับผิดชอบ เรียนรู้งานได้เร็ว เป็นนักแก้ปัญหา สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ดี มีความเป็นผู้นําและเป็นผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง ดังน้ันความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรคจึงมีความสําคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารประสบความสําเร็จในการบริหารงานได้  

สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวถึง องค์ประกอบของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคมีอยู่ 4 ประการ 
ดังน้ี โดยใช้คําย่อ คือ รหัส ซี โอ อาร์ อี (CORE) ซึ่งมาจากคําว่า ซี = คอนโทรล (C = Control) หมายความ
ว่าความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ และแก้ปัญหาได้ โอ = โอเนอร์ชิพ (O = Ownership) 
หมายความว่า การถือว่าปัญหาขององค์กรเป็นปัญหาของเราแล้วช่วยกันพยายามแก้ปัญหาเป็นทีมไม่
โทษคนอื่น เมื่อมีปัญหาสามารถนําตนเองเข้าไปแก้ปัญหาได้เหมือนกับเป็นเจ้าของปัญหา อาร์ = รีช 
(R = Reach) หมายความว่าการเข้าถึงปัญหาคือเข้าใจคิดว่าปัญหานั้น เป็นปัญหาเล็กๆ สามารถ
แก้ปัญหาได้ และ อี = เอนดูรานช์ (E = Endurance) หมายความว่าความทนทานความอดทนต่อ
ปัญหาต่างๆ คิดว่าทุกปัญหามีทางออก 

                                                            
18Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 53. 
19Ibid., 7. 
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1. การควบคุมสถานการณ์ (Control: C ) หมายถึง การควบคุมสถานการณ์ ผู้ที่มีความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง  สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ การควบคุมกระทําได้โดย
ควบคุมสถานการณ์ทันที และควบคุมสถานการณ์หลังจากที่ได้สติแล้ว 

2. การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา (Origin and Ownership: O) หมายถึง การถือ
ว่าปัญหาขององค์กรเป็นปัญหาของเรา แล้วก็พยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นทีมไม่ใช่พยายามโทษ
คนอ่ืน พยายามที่จะช่วยคิดแก้ปัญหาเหมือนกับเป็นปัญหาของตนเอง ซึ่งสิ่งน้ีจะถือเป็นอีกส่วนหน่ึงที่
ทําให้คนๆ นั้น เป็นคนที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง 

3. การเข้าถึงปัญหา (Reach: R) หมายถึง การเข้าใจปัญหาและคิดว่าปัญหานั้นถึงจุดแล้วมีที่
สิ้นสุด อย่าคิดปัญหาเล็กให้เป็นปัญหาใหญ่ อย่าคิดว่าปัญหานั้น คือ จุดจบของชีวิตไม่มีทางออกแล้ว 
ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

4. การอดทนต่อปัญหา (Endurance: E) หมายถึง ความทนทาน ความอดทนต่อปัญหา
ต่างๆ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนมองโลกในทางบวก ก็จะเห็นปัญหาน้ัน มีทางสิ้นสุด
ลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ทําให้เขาสามารถแก้ไขอุปสรรคไปได้ในที่สุด20 

องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ข้อ ซี โอ อาร์ อี (CORE) ของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคต่างก็มี
ปฏิสัมพันธ์กัน และทํางานร่วมกันอย่างชัดเจน คนที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูงจะเป็นคนที่
มองเห็นโอกาสในทุกๆ ครั้งที่มีปัญหา และรู้จักใช้โอกาสน้ันอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง
ความสําเร็จให้เกิดขึ้น 

สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวว่าผลของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเกิดจากความสัมพันธ์ 4 
อย่าง ได้แก่การควบคุมอุปสรรค หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ความสามารถในการนําตนเองเข้าไปแก้ไขใน
สถานการณ์โดยไม่คํานึงถึงสาเหตุ ขอบเขตของผลกระทบต่อชีวิตที่เกิดจากวิธีคิดแก้ไขปัญหา และ
ความสามารถในการทนทานต่อปัญหา หรืออุปสรรค และสามารถรับมือกับความยืดเย้ือต่อปัญหาท่ี
เกิดขึ้น โดยท่ัวไปเมื่อบุคคลเช่ือว่า ถ้าพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จได้มีความพยายามในการ
ต่อสู้กับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือเป็นระยะเวลานาน บุคคลน้ันจะมีความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคที่เข้มแข็งขึ้น และอยากทดลองทําสิ่งใหม่ๆ ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีความลังเล เมื่อพบ
อุปสรรคจะเลิกทําอย่างรวดเร็ว 

การที่คนเราไม่สามารถจะจัดการกับอุปสรรคหรือปัญหาได้นั้น จะส่งผลสะท้อนกลับไปยังตัว
บุคคล ทําให้บุคคลกลายเป็นคนที่มีความคาดหวังตํ่า พิจารณาปัญหาในเชิงปฏิเสธ และไม่กระทํา

                                                            
20Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 106-124. 
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เพราะความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคตํ่าน้ันจะลดประสิทธิภาพ ความสามารถของมนุษย์ไม่ให้มนุษย์
นําเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์21 

นอกจากน้ันเบอร์นาร์ด ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นํา และได้ศึกษาถึง
คุณลักษณะของผู้นํา (Trait Theory) พบว่า การแก้ไขอุปสรรคนั้นเป็นคุณลักษณะของผู้นําลักษณะ
หน่ึงซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน22 ศาสตราจารย์ วาเรน เบนนิส (Warren Bennis) 
จากหนังสือของ คูซส์และพอสเนอร์ได้กล่าวว่า ผู้นําเรียนรู้ผ่านการนํา และพวกเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
จากการนําในการแก้ไขอุปสรรค พวกเขาจะได้เรียนรู้ทั้งจากความล้มเหลวและความสําเร็จ23 ซึ่งจาก
การศึกษาของ ลอว์ และ โกลเวอร์ (Sue Law and Derek Glover) พบว่า การขับเคลื่อนสถาบันได้
น้ัน ผู้นําต้องเป็นเสมือนผู้อํานวยความสะดวก กล่าวคือ การสนับสนุนครูและกําจัดอุปสรรค ของ
องค์กร24 และจากนิตยสารภาวะผู้นําทางการศึกษา (Jossey-Bass Reader) พบว่า การศึกษาภาวะ
ผู้นําคือการศึกษาวิธีการท่ีจะก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างไร25 ประกอบกับเคโฮ (Daniel Kehoe) กล่าว
อีกว่า พฤติกรรมเฉพาะที่สามารถช่วยให้เป็นผู้นําทีมที่ดีกว่าคือการระบุและแก้ไขอุปสรรคซึ่งส่งผล
ความมีประสิทธิภาพของทีม26 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ผู้วิจัยคัดสรรองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
และสามารถนํามาประกอบกรอบแนวคิด ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี โดยเขียนเป็น
แผนภูมิดังปรากฏในภาพที่ 1 

                                                            
21Ibid., 13-14. 
22Bernard M. Bass, Leadership and performance beyond expectations  

(New York: Free Press, 1985), 74-81. 
23James M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership Challenge (How to 

keep getting extraordinary things done in organizations), 2nd ed. (Jossey-Bass: San 
Francisco, 1995), 10. 

24Sue Law and Derek Glover, Educational Leadership and Learning Practice 
Policy and Research (British Library: Redwood Books, 2000), 121. 

25Margaret Grogan, Jossey-Bass Reader onBusiness Leadership (United States 
of America: BP Printing, 2003), introduction. 

26Daniel Kehoe, Improving Leadership Effectiveness (25 action-based 
articles showing you how to take your leadership effectiveness to highest level) 
(Australia: McGrew-Hill Australia Pty Limited, 2007), 14. 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จึงได้นิยามความหมาย
ของคําต่างๆ ไว้ดังน้ี 

1. องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (Adversity Quotient) หมายถึง 
องค์ประกอบปัจจัยที่ได้มาจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีผลการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยความสามารถ
ในการฝ่าฟันอุปสรรค และการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญ โดยแสดงผลด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 
ExploratoryFactor Analysis 

2. กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระกียรติรัชมังคลาภิเษก (Rachamungkhalaphisek School) หมายถึง 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา จัดต้ังขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปีพุทธศักราช 2531 และเพ่ือเป็น
อนุสรณ์สถานทางการศึกษา 

3. โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่มีลักษณะแตกต่างกัน แบ่งได้ดังน้ี 
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3.1 โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกท่ีอยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกัน หมายถึง 
แบ่งเป็น 3 เขตพ้ืนที่ คือ โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ในกรุงเทพมหานคร, โรงเรียน
กลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่อยู่เหนือกรุงเทพมหานคร, และโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษกที่อยู่ใต้กรุงเทพมหานคร 

3.2 โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่มีขนาดแตกต่างกัน คือ โรงเรียนกลุ่ม
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกท่ีมีขนาดเล็ก และโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกท่ีมี
ขนาดกลาง 

4. ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก หมายถึง ผู้บริหารต้ังแต่ ผู้อํานวยการ, 
รองผู้อํานวยการ, หัวหน้ากลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

5. ความสัมพันธ์ของปัจจัย หมายถึง ชุดของตัวแปรที่ส่งผลซ่ึงกันและกันโดยแสดงค่าด้วย
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) และค่านํ้าหนักมาตรฐานคาโนนิคอลของ
ชุดตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไปซึ่งในการวิจัยน้ีพัฒนาตัวแปรที่ประกอบเป็นชุดตัวแปรขึ้นมาจากการบูร
ณาการแนวคิด ทฤษฎีผลการวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และเพ่ือทราบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยในบทน้ีจะเป็นการนําเสนอวรรณกรรมที่ เ ก่ียวข้องต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค และส่วนที่ 2 
ความเป็นมาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 
1. แนวทฤษฎีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) 

โดยท่ีผ่านมามีเครื่องมือวัดความสามารถของบุคคล ซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 2 อย่าง คือ 
IQ หรือ Intelligence Quotient หรือ ความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งได้รับการบัญญัติขึ้นมาต้ังแต่
ศตวรรษที่ 18 แต่ต่อมาพบว่า คนที่มี IQ สูงไม่ได้หมายความว่า จะประสบความสําเร็จในชีวิตเสมอไป 
จึงได้มีผู้คิดค้นปัจจัยแห่งความสําเร็จขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 คือ EQ หรือ 
Emotional Quotient หรือ ความสามารถทางอารมณ์ เป็นความสามารถของบุคคลในการทําความ
เข้าใจ และควบคุมอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน แต่ถึงอย่างไรในเวลาต่อมาก็ได้มีการค้นพบอีกว่า คนท่ีมี 
EQ สูงจะประสบความสําเร็จในชีวิตเสมอไป จําเป็นต้องมี AQ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บุคคลประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและการงานด้วย เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตและการทํางาน27 

Adversity Quotient หรือ AQ เป็นแนวคิดใหม่ซึ่ง พอล จี สทอล์ซ (Pual G. Stoltz) ได้
ทําการศึกษา พัฒนาแนวคิด และเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 19 ปี จากงานวิจัยกว่า  500 ช้ินทั่วโลก 
และมีการนํามาประยุกต์ใช้กับองค์การต่างๆ มากกว่า 10 ปี AQ เก่ียวข้องกับหลักวิทยาศาสตร์ 3 
สาขาหลัก คือ จิตวิทยาการรับรู้ (Cognitive Psychology) จิตเวชประสาทและภูมิคุ้มกันวิทยา 

                                                            
27วันวิสาข์ อ่อนงาม, “ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อุปสรรคและความเครียดในการทํางานของเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินในบริษัทการเงินแห่งหน่ึง”  
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 21. 
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(Psychoneuroimmunology) และ สรีรประสาทวิทยา (Neurophysiology) ดังน้ัน AQ จึงประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการนําไปประยุกต์ใช้กับโลกความเป็นจริง28 

Adversity Quotient หรือ AQ น้ันพบว่าแนวคิดน้ีเข้ามาในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 
โดย ชัยพร วิชชาวุธ จากเอกสารประกอบการอบรมเชิงอภิปรายของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2543 เร่ือง กะเทาะเปลือก EQ, IQ, AQ, MQ และปัจจัยนําสู่ความสําเร็จในชีวิตและการ
งาน และจากงานวิจัยของ ชวนจิตร ธุระทอง เรื่องเชาวน์ปัญญ เชาวน์อารมณ์ และความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขาย ในธุรกิจสรรพสินค้า ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2544 ซึ่ง Adversity Quotient หรือ AQ แพร่หลายในประเทศไทย
อย่างมากเมื่อ ผศ.ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ์ ได้แปลหนังสือเรื่อง Adversity Quotient Turning 
Obstacles into Opportunities ของ พอล จี สทอล์ซ (Pual G. Stoltz) เป็นภาษาไทย โดยมีช่ือ
หนังสือว่า AQ พลังแห่งความสําเร็จ ในปี พ.ศ. 2552 สําหรับการเรียกคําว่า Adversity Quotient 
หรือ AQ นั้น มีผู้เรียกคําน้ีไว้หลากหลาย เช่น  

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรียกคํา 
Adversity Quotient หรือ AQ เป็นภาษาไทยว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกคํา Adversity 
Quotient หรือ AQ เป็นภาษาไทยว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกคํา Adversity Quotient หรือ 
AQ เป็นภาษาไทยว่า ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียกคํา Adversity 
Quotient หรือ AQ เป็นภาษาไทยว่า ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค 

                                                            
28อําภาภรณ์ ชมเช่ียวชาญ, “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาล: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 37. 



20 

 

สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกคํา Adversity 
Quotient หรือ AQ เป็นภาษาไทยว่า ความฉลาดในการเผชิญอุปสรรค 

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกคํา Adversity 
Quotient หรือ AQ เป็นภาษาไทยว่า ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา 

สําหรับงานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัย เรียกคํา Adversity Quotient หรือ AQ เป็นภาษาไทยว่า ความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 

ความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หรือ เอคิว (Adversity Quotient or AQ)
เป็นแนวคิด และทฤษฎีใหม่ที่นักจิตวิทยา และผู้เช่ียวชาญต่างๆ ให้ความสนใจถึงปัจจัยน้ีทําให้บุคคล
ประสบความสําเร็จ โดยนักจิตวิทยาผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้อธิบายและให้ความหมายไว้ดังน้ี 

สทอล์ซ (Stoltz) ให้ความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคไว้ว่า หมายถึง ความ 
สามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก หรือความ
ลําบาก โดยผู้ที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ  
แม้จะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ ส่วนผู้ที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคตํ่า เวลา
ที่ต้องเผชิญกับความผิดหวัง หรือความทุกข์ยากก็จะพ่ายแพ้ บางคนอาจละทิ้งงานไปกลางคัน หรือ
บางคนอาจท้อแท้กับชีวิตถึงข้ันลาออกจากงานก่อนเกษียณเป็นต้น29 

ธิดา ฐิ ติพานิชยางกูรให้ความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หมายถึง 
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต รวมทั้งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้30 

 
 
 
 

                                                            
29Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 6-7. 
30ธิดา ฐิติพานิชยางกูร, “ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์และความ 

สามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เขต 3” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 17. 
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สุภะ อภิญญาภิบาลได้ให้ความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคว่า หมายถึง
พฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีปัญหาหรืออุปสรรคโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ 
พยายามแก้ไขอุปสรรค รับรู้ระดับของอุปสรรค มีความอดทน และมุ่งมั่นเพ่ือความสําเร็จ31 

ขัตติยา นํ้ายาทองให้ความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากและสภาวะบีบค้ัน 
โดยท่ีบุคคลน้ันสามารถควบคุมสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ต้นตอของอุปสรรคยอมรับผลการ
กระทําของตนเอง รับรู้ผลกระทบของอุปสรรคว่าอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลไปสู่ด้านอ่ืนของชีวิตมาก
น้อยเพียงใด อีกทั้งยังมีความอดทนต่ออุปสรรคและมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน32 

วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ําให้ความหมายความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หมายถึง ความสามารถ
ในการตอบสนองต่อปัญหา ความทุกข์ยากลําบากและอุปสรรคต่างๆในชีวิตด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค ปัญหาที่เผชิญและคิดว่าอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ33 

เนาวรัตน์ อ่ิมใจให้ความหมายความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หมายถึงความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลําบากด้วยสติ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา 
ผลกระทบและความพยายามในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี34 

                                                            
31สุภะ อภิญญาภิบาล, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการกับความสามารถใน

การเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550), 10. 

32ขัตติยา น้ํายาทอง, “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศษสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 10. 

33วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา, “ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยลักษณะทางชีวสังคมท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 6. 

34เนาวรัตน์ อิ่มใจ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน: กรณีศึกษาบุคลากรสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 11. 
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ศุภกานต์ น่วมจะโป๊ะ ให้ความหมายความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หมายถึง ความสามารถ
ในการเอาชนะอุปสรรค เป็นความอดทน พากเพียร พยายามในการต่อสู้กับอุปสรรคและความ
ยากลําบากในชีวิตโดยไม่ท้อถอยและล้มเลิกความพยายาม มีกําลังใจมีความหวังเสมอ เพ่ือให้สามารถ
ทํากิจกรรมให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้35 

ดวงฤดี ภูพลอย ให้ความหมายความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค หมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการต่อสู้ และเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคที่กําลังเผชิญอยู่ด้วยความอดทน และมีสติเพ่ือหา
หนทางแก้ไขปัญหาอย่างไม่หยุดหย่อน จนผ่านพ้นปัญหานั้นๆ ไปได้ด้วยดี36 

คานิเวล (Lea Daradal Canivel) ให้ความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคว่า การ
จัดการกับอุปสรรคของคน37 

ไมค์ (Babajide MikeBakare) ได้สรุปความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคว่าเป็น 
ความสามารถภายในที่ทําให้คนเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นผลร้ายจนทําให้ชีวิตดีขึ้น38 

เวนคาเทคซ์ และคณะ (J. Venkatesh, G. Shivaranjini, S. Thenmozhi, P. Balsubramanie, 
and Gandhi. SManjula) ได้สรุปความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคไว้ว่าเป็นการ
ทํานายว่าคนเราสามารถอดทนต่ออุปสรรคได้ดีเพียงใด, สามารถก้าวผ่านอุปสรรคได้ดีเพียงใด, และ

                                                            
35ศุภกานต์ น่วมจะโป๊ะ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟัน

ฝ่าอุปสรรค การรับรู้การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
งานพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 11. 

36ดวงฤดี ภูพลอย, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพมิติสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการในภาค
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 19. 

37Lea Daradal Canivel, “Principal’s Adversity Quotient: Styles, Performance 
and Practices” (The degree of Master of Arts in Education (Education Administration), 
University of Philippines, Philippines, 2010), 65. 

38Babajide Mike Bakare (JNR), “Students’ Adversity Quotient® and Related 
Factors asPredictors of Academic Performance in the West African Senior School 
Certificate Examination in South-Western Nigeria” (The International Centre for 
Educational Evaluation (ICEE) Institute of Education University of Ibadan, 2013), 135. 
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สามารถรู้ล่วงหน้าว่าใครบ้างที่จะเอาชนะ, ใครบ้างที่ล้มเลิกความต้ังใจหรือมีชัยเหนืออุปสรรค ความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคน้ันเป็นเคร่ืองมือวัดอย่างง่ายว่าคุณตอบสนองต่ออุปสรรคอย่างไร39 

สรุปความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคจากความหมายที่มีผู้ที่ให้ความหมาย
ข้างต้น สามารถแบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มที่ให้ความหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ตอบสนองต่ออุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่
ต้องเผชิญต่อความทุกข์ยาก  

2. กลุ่มที่ให้ความหมายถึง เป็นความสามารถภายในที่ทําให้คนเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็น
ผลร้ายจนทําให้ชีวิตดีขึ้น 

3. กลุ่มที่ให้ความหมายถึง เป็นการทํานายว่าคนเราสามารถอดทนต่ออุปสรรคได้ดีเพียงใด 
จากการแบ่งความหมายของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเป็นกลุ่มๆ แล้ว สามารถสรุปได้

ว่า ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคหมายถึง  ความสามารถทั้งภายในและภายนอกที่จะอดทนต่อ
อุปสรรค ก้าวผ่านอุปสรรค และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของบุคคล โดยไม่ย่อท้อต่อความ
ยากลําบาก และเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะทํานายได้ว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้หรือไม่ 

1. ทฤษฎีพื้นฐานของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสทอล์ซ (Stoltz) พัฒนามาจากองค์ความรู้ใน 3 สาขา ได้แก่ 

ด้านจิตวิทยาทางปัญญา ด้านศาสตร์ใหม่แห่งสุขภาพ ด้านศาสตร์แห่งสมอง40 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1 ด้านจิตวิทยาทางปัญญา (cognitive Psychology) 
  การศึกษาวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการการควบคุม หรือการเป็นผู้จัดการชีวิต

ของมนุษย์ รวมถึงแนวคิดสําคัญๆ ในการเข้าใจถึงแรงจูงใจ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 

  1.1.1 การเรียนรู้ว่าคนไรค้วามสามารถ (Learned Helplessness) 
   เป็นแนวคิดที่อธิบายว่าทําไมบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาใน

ชีวิต บุคคลน้ันจึงล้มเลิก หรือหยุดการกระทําไป ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญต่อการเกิดความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการรับรู้ว่าตนสูญเสียการควบคุม (Perceived Control) เมื่อบุคคล

                                                            
39J. Venkatesh, G. Shivaranjani, S. Thenmozhi, Dr. P. Balasubramanie, and 

Gandhi SManjula, “Adversity Quotient and Resilient HR Culture: A Success Strategy for 
Organizations,” International Journal of scientific research and management 
(IJSRM) (2014): 1236. 

40Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 
(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 53. 
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ตารางที่ 1 การมองโลกในแง่ดี กับการมองโลกในแง่ร้าย การตอบสนองต่อความยากลําบากอุปสรรค
หรือความล้มเหลว  

 

การมองโลกในแง่ร้าย   
(Pessimists) 

ส่งผลถาวร
(Permanent) 

ส่งผลต่อหลายด้าน
(Pervasive) 

เกิดจากปัจจัยภายใน
(Personal) 

การมองโลกในแง่ดี 
(Optimists) 

อยู่ช่ัวคราวไม่นาน
(Temporary) 

มีผลจํากัด
(Limited) 

เกิดจากปัจจัยภายนอก
(External) 

 
จากการศึกษา พบว่าบุคคลที่ตอบสนองต่ออุปสรรคหรือปัญหาในทาง

สร้างสรรค์จะมีความรู้สึกที่ดี แสดงถึงการมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง 
1.1.3 ความแกร่ง (Hardiness) และความสามารถในการทนทานต่ออุปสรรค เป็น

ปัจจัยที่ทําให้บุคคลมีความสามารถในการแก้ปัญหาในขณะที่เผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสโอเลตต์ได้
ทําการศึกษาบุคลิกภาพกว่า 20 ปี และเรียกบุคลิกลักษณะที่ช่วยให้บุคลกิมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาดังกล่าวว่ามีความแกร่งซึ่งจะเป็นตัวหน่ึงในการทํานายสุขภาพของชีวิตโดยรวมได้ กล่าวคือ 
บุคคลที่มีความแกร่งและความทนทานต่ออุปสรรคจะมองวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยใจที่มุ่งมั่นรับรู้ว่าตน
สามารถจัดการได้หรือสามารถควบคุมได้ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งอดทนและมีความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเพ่ิมขึ้น42 

1.1.4 ความสามารถในการฟ้ืนพลัง (Resilience) 
 เวอร์เนอร์ (Werner cited in Stoltz, 1997) นักจิตวิทยาเด็กได้ทําการศึกษา

บุคคลวัยหนุ่มสาว ที่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก (Traumatic Childhood) พบว่า หน่ึงใน
สามของเด็กเหล่าน้ันเอาชนะปมในใจและมุ่งไปสู่ความสําเร็จได้ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเด็กเหล่าน้ีมี
ความสามารถในการฟ้ืนพลัง เด็กที่มีลักษณะในการฟ้ืนพลังจะมีลักษณะเป็นผู้วางแผน เป็นนัก
แก้ปัญหา จะสามารถฟ้ืนคืนพลังจากอุปสรรคที่เผชิญอยู่ได้ ความสามารถน้ีไม่ได้มาจากตัวอุปสรรคแต่
มาจากการที่บุคคลตอบสนองต่ออุปสรรคน้ันอย่างไร เวอร์เนอร์ และนักวิจัยอ่ืนๆ พบว่า ความเข้มแข็ง
อดทนและความสามารถในการฟ้ืนพลังมีพ้ืนฐานจากการผูกมัดตนเอง (Commitment) การรู้สึกท้า
ทาย และการควบคุมหรือจัดการได้และเป็นตัวทํานายศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสุขภาพบุคคลที่
แสดงให้เห็นว่ามีความเข้มแข็งอดทนและหรือความสามารถในการฟ้ืนพลังจะจัดการกับอุปสรรคได้
ดีกว่าผู้ที่ไม่มี 

                                                            
42Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 60-62. 
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1.1.5 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และการเช่ืออํานาจภายใน
ตนเอง (Internal locus of control)การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) คือความเช่ือใน
การเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตนเองในการเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรค แบนดูรา กล่าวว่า บุคคลที่
รับรู้ความสามารถของตนเองจะสามารถฟ้ืนคืนจากความล้มเหลวโดยจะมองถึงวิธีการท่ีจะจัดการกับ
ปัญหามากกว่าจะกังวลอยู่กับสิ่งที่เขาได้ทําผิดพลาดไปแล้ว 

การเช่ืออํานาจภายในตนเอง (Internal locus of control) ร็อตเตอร์ (Rotter. n.d 
cited in Stoltz) กลา่วว่า บุคคลที่เช่ือว่าเขาสามารถควบคุมผลดีหรือผลร้ายของตนเองได้แสดงถึง
การเช่ืออํานาจภายในตน (Internal locus of control) จะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่จะต่อสู้กับอุปสรรค
หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้มากกว่าบุคคลที่เชื่อในอํานาจควบคุมภายนอก (External locus of 
control)แต่ผู้ที่มีลักษณะการเช่ือในอํานาจควบคุมภายใน (Internal locus of control) จะเป็นผู้ที่
กําหนดว่าตน จะปฏิบัติอย่างไร แสดงให้เห็นความสอดคล้องกันระหว่างการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ 
ของชีวิตของบุคคลกับแรงจูงใจและความสําเร็จ43 

จากแนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาทางปัญญาที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การเรียนรู้ว่าตน
ไร้ความสามารถ ทฤษฎีการอธิบายสาเหตุรูปแบบการอธิบาย การมองโลกในแง่ดี ความเข้มแข็งอดทน 
ความสามารถในการฟ้ืนพลัง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการเช่ือในอํานาจควบคุม พบว่า 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ได้แก่ การกําหนดควบคุม หรือการจัดการได้ในชีวิต
ของบุคคล 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จนั้น สามารถทํานายได้จากการที่บุคคลมีการ
ตอบสนองและอธิบายอุปสรรค ความล้มเหลว สถานการณ์อันเลวร้าย ความยากลําบากที่เกิดขึ้นน้ัน
อย่างไร 

3. บุคคลจะมีรูปแบบเฉพาะในการตอบสนองต่อความยากลําบากหรืออุปสรรค 
4. รูปแบบเฉพาะของบุคคลน้ันถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะคงอยู่ตลอดไป 
5. รูปแบบการตอบสนองดังกล่าวอยู่ในระดับจิตใต้สํานึก (Subconscious) 
6. บุคคลสามารถตรวจวัดและเสริมสร้างการตอบสนองต่อความยากลําบากได้     

จะสามารถพัฒนาตนเองศักยภาพในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิต ความสามารถในการฟ้ืนพลัง 
สุขภาพการเรียนรู้ แรงจูงใจ ให้เพ่ิมสูงข้ึนได้ 

 
 

                                                            
43Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 64-66. 
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1.2 ด้านศาสตร์ใหม่แห่งคุณภาพ (The New Science of Health) 
 ในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์ มีแนวคิดว่ากายและจิตน้ันแยกกัน และแนวคิดนี้ยังคง

อยู่จนถึงปัจจุบัน แต่จากงานวิจัยในสาขาวิชาจิตประสาทภูมิคุ้มกัน (Psychoneuroimmunology) 
พบว่ามีการเช่ือมโยงที่สามารถวัดได้ระหว่างความคิดกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลน้ัน
เดรเฮอร์ (Dreher cited in Stoltz) กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกน้ันมาจากสารเคมีที่เป็นสื่อจากสมอง 
และสารเคมีที่เกิดขึ้นดังกล่าวขณะที่มนุษย์เกิดอารมณ์ความรู้สึกจะส่งผลโดยตรงกับสุขภาทางกายของ
บุคคล ดังน้ัน การที่บุคคลตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรน้ันสามารถส่งผลอันลึกซึ้งต่อ
สุขภาพและความสามารถที่จะส่งผลต่อการบรรลุความสําเร็จได้ เซลิกแมน (Seligmancited in 
Stoltz) ได้ศึกษาผู้หญิง 34 คน ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมท่ีมองโลกในแง่ดี พบว่าผู้ที่มีการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ (Constructive) ในระดับสูงจะมีอายุยาวนานที่สุด ปีเตอร์สัน 
(Peterson cited in Stoltz) ได้ศึกษาการตอบสนองต่ออุปสรรคต่อเหตุการณ์ของชีวิตของเพศชาย
จํานวน 122 คน ที่เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลัน พบว่าผู้ที่มีการตอบสนองในทางสร้างสรรค์ มักฟ้ืน
ตัวอย่างรวดเร็ว และมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าผู้ที่มีการตอบสนองต่ออุปสรรคแบบไม่สร้างสรรค์หรือ
แบบทําลาย 

 จากงานวิจัยต่างๆ ในแนว Psychoneuroimmunology สรุปได้ว่ามคีวามสัมพันธ์กัน
ระหว่างวิธีการตอบสนองต่ออุปสรรคของบุคคลกับสุขภาพจิตกับสุขภาพกายการรู้สึกว่าควบคุมได้เป็น
สิ่งที่สําคัญต่อสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาวการตอบสนองต่ออุปสรรค ส่งผลต่อการทํางานของระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายการฟ้ืนตัวจากการผ่าตัด และความอ่อนเพลียจากการคุกคามจากโรคการ
ตอบสนองต่ออุปสรรค อย่างท้าทายหรือไม่สร้างสรรค์สามารถเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความซึมเศร้าได้ 

1.3 ด้านศาสตร์แห่งสมอง (The Science of the Brain)  
 นูเวอร์ (Nuwer n.d. cited in Stoltz, 1997) หัวหน้าวิชาประสาทสรีระวิทยา 

(Neurophysiology) ที่ศูนย์การแพทย์ UCLA กล่าวว่าการเกิดนิสัยของบุคคลจะต้องใช้เวลานาน44

นอกจากน้ี สไควร์ (Squire cited in Stoltz) จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ ได้กล่าว
ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราทําพฤติกรรมและคิดอะไรซ้ํากันจะส่งผลให้ไปเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
เซลล์ประสาทในสมองของบุคคลน้ัน ซึ่งจะสร้างรูปร่างของการส่งกระแสประสาท และตัวรับกระแส
ประสาทให้มีมากขึ้น นั่นคือ สมองมีความสามารถที่จะกระทําความคิดหรือพฤติกรรมซ้ํา และส่งผล
ต่อไปยังจิตใต้สํานึกอันเป็นนิสัยของเราทําให้เราทําพฤติกรรมน้ันได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็น
ธรรมชาติมากขึ้นและความสามรถในการฝ่าฟันอุปสรรคที่ตํ่าอยู่อย่างน้ัน และพฤติกรรมน้ัน ๆจะ

                                                            
44Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 75-79. 
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เป็นไปอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติจากการศึกษางานวิจัยของนักสรีระวิทยาของระบบประสาทช้ันนํา
พบว่า 

1. สมองเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือนิสัย 
2. ลักษณะนิสัยมาจากการเช่ือมต่อสื่อสารกันภายในสมองส่วนจิตสํานึก 
3. ลักษณะนิสัยทีอ่ยู่ในส่วนลึก เช่น ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้โดยการกําหนดรูปแบบลักษณะนิสัยใหมท่ี่เข้มแข็งกว่าเดิม 
จากแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคทีม่ีพ้ืนฐานมาจากหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ 3 สาขา สทอล์ซ (Stoltz) ดังภาพที่ 2 
 

 
จิตวิทยาทางปัญญา 

 
 

สรีระวิทยาของระบบประสาท 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 3 สาขา ที่เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานสําคัญของ เอคิว (AQ)45 
 

2. ความสําคัญของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 จากแนวคิดของ สทอล์ซ (Stoltz) ที่กล่าวว่าความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเป็นแนวคิด

ที่ได้มีการศึกษา และพิสูจน์โดยการนํามาใช้ปฏิบัติจริงอีกทั้งประกอบกับองค์ประกอบพื้นฐาน 2 
ประการ คือ เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และเป็นศาสตร์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในโลกความเป็น

                                                            
45Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 82-83. 

 
จิตประสาทภูมิคุ้มกัน 

เอคิว 
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จริงได้จึงทําให้เกิดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคที่มีความสําคัญต่อคนยุคปัจจุบัน เพราะการศึกษา
เรื่องความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคช่วยทํานายว่าบุคคลใดอดทนต่อความยากลําบาก และมี
ความสามารถในการฝ่าฟันสิ่งเหล่าน้ันได้ดี สามารถเอาชนะอุปสรรค มีศักยภาพในการทํางาน
เหนือกว่าความคาดหวังได้ 

 นอกจากสาระสําคัญดังกล่าวข้างต้น ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคยังมีอีก 3 ประการ 
สทอล์ซ (Stoltz) คือ 

 ประการแรก ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเป็นแนวคิดใหม่ที่ทําให้เราเข้าใจและขยาย
ขอบเขตเร่ืองของการประสบความสําเร็จ 

 ประการที่สอง ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเป็นสิ่งวัดว่าแต่ละคนตอบสนองต่อ
อุปสรรคความยากลําบากอย่างไร และความสามารถวัดสิ่งน้ีออกมาได้ ทําให้เกิดความเข้าใจว่าความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้  

 ประการที่สาม ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคมาจากพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
พิสูจน์ได้เป็นเคร่ืองวัดว่าบุคคลแต่ละคนตอบสนองต่ออุปสรรคความยากลําบากอย่างไร โดยนําผลท่ีได้
จากวัดนํามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคคลทั้งในด้านส่วนตัวและหน้าที่การงาน 

 นอกจากความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสามารถนํามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ทีมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน วัฒนธรรมและสังคมได้อีก
นอกเหนือจากการนํามาใช้กับตัวบุคคลความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคยังสามารถนํามาใช้พยากรณ์
ความสําเร็จของสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง อาทิ เช่น ผลการปฏิบัติงาน (Performance) แรงจูงใจ 
(Motivation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเรียนรู้ (Learning) ความสุขกระปร้ีกระเปร่า 
และความสนุกสนาน (Happiness, Vivacity & Joy) สุขภาพอารมณ์ (Emotional Chalky) การยืนกราน
เดินหน้าไม่ลดละ (Persistence) ทัศนคติ (Attitude) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Response 
to Change)  

 สทอล์ซ (Stoltz) ได้เปรียบเทียบชีวิตคนเหมือนไต่เขา การจะพิชิตยอดเขาได้ต้องอาศัย
จิตใจที่มุ่งมั่น จดจ่อ และมีความอดทนซึ่งสามารถนํามาใช้เปรียบเทียบกับทีมงานและองค์กรที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง สทอล์ซ (Stoltz) แบ่งประเภทลักษณะ
ของทีมงาน และองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีความคิดและความสําเร็จแตกต่างกัน 

 กลุ่มท่ี 1 ผู้ถอนตัว (The Quitter) ซึ่งเป็นพวกปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงการปีนเขากลุ่มผู้
ที่ถอนตัวจะขาดวิสัยทัศน์ และไม่มีศรัทธาต่ออนาคต เห็นความสําคัญเพียงเล็กน้อยของการลงทุน 
เวลาเงิน และแรงใจในการพัฒนาตนเอง ไม่กล้าเสี่ยง แทบจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เว้นแต่ว่าสิ่งน้ัน
จะทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท้าทาย หรือสิ่งที่ยากลําบากได้ในด้านการทํางานก็จะลงทุนลงแรง
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น้อยที่สุด ที่จะสามารถเป็นไปได้ ฉะน้ันจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ถอนตัวถือเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าของ
องค์กร 

 กลุ่มท่ี 2 ผู้พักแรม (The Camper) เป็นกลุ่มที่จํากัดการปีนเขา และพยายามแสวงหา
ทางเรียบๆ ที่สบายกว่า ปรารถนา และเลือกที่จะน่ังรอ แต่กลุ่มผู้พักแรมจะแตกต่างจากกลุ่มผู้ถอนตัว
ตรงที่อย่างน้อยก็ได้เร่ิมต้นที่จะปีนเขา เพียงแต่เขาจะไปไกลเพียงระดับหน่ึงแล้วจะหยุดเพราะมีความ 
คิดว่า “เรามาได้ไกลที่สุดที่เราจะสามารถทําได้แล้ว” ความพยายามในส่วนน้ีทําให้คนส่วนใหญ่หลงผิด
คิดว่าได้พบกับความสําเร็จแล้วแต่จริงๆ แล้วเป็นเพียงความสําเร็จที่อยู่ในวงกําจัดเท่าน้ันเอง ซึ่งก็
เหมือนกับเวลาปีนเขาที่จะมีจุดพักสําหรับนักปีนเขา และพวกผู้พักแรมก็จะเลือกที่จะอยู่ตรงน้ันไม่ยอม
ปีนขึ้นไปสัมผัสกับอากาศเย็นสดช่ืนที่ยอดเขา หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าพวกผู้ที่พักแรมจะไม่สามารถ
รักษาความสําเร็จที่แท้จริงเอาไว้ได้ เหตุเพราะเขายังไปไม่ถึงยอดเขาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริง 

 กลุ่มที่ 3 นักปีนเขา (The Climber) เป็นผู้ที่เพียรพยายามที่จะปีนข้ึนไปให้ถึงยอด
เขาไม่ว่าจะพบกับอุปสรรค หรือความอับโชคก็ตาม นักปีนเขา ก็จะยังคงมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละ
พวกเขาจึงได้ช่ือว่าเป็นยอดนักสู้แห่งขุนเขา (Energizer Bunnies of the Mountain) ไม่ว่าจะมีอายุ
เท่าใด เพศใด เช้ือชาติใด ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง หรือทุพพลภาพก็ตาม นักปีนเขาจะมีความศรัทธา
และเช่ือมั่นในชีวิต ในอนาคต มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีแรงบันดาลใจในตนเอง และมักจะเป็นผู้นําที่ดี
ขอนําเสนอลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลทั้ง 3 ประเภท ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ลักษณะของบุคคล 3 ประเภท 

 
ผู้ถอนตัว

(The Quitter) 
ผู้พักแรม

(The Camper) 
นักปีนเขา 

(The Climber) 
วิถีชีวิต ไม่ขวนขวาย ชีวิตเรียบ

ง่าย น่าเบ่ือหน่าย 
กระตือรือร้นบ้าง ชีวิตขึ้น
ลงบ้าง แต่ขออยู่น่ิงๆ ใน
ที่สุด 

กระตือรือร้นอย่างมาก
ชีวิตท้าทายมีรสชาติพบ
ความสําเร็จ 

การงาน ไม่ทะเยอทะยาน  
 ไม่กระตือรือร้น ขี้
เกียจ 

มีความคิดสร้างสรรค์พลัง
ใจ ผลงานอยู่ในระดับปาน
กลาง นานวันก็ฝ่อลง 

เต็มไปด้วยพลัง มีวิสัยทัศน์ 
เรียนรู้ และพฒันาตนเอง
ตลอดเวลา 

มนุษยสัมพันธ์ โดดเด่ียว เดียวดาย กลัวๆ กล้าๆ ด่ืมดํ่ากับความสัมพันธ์
ปฏิกิริยากับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ภาษาสนทนา 
 
การฝ่าฟัน
อุปสรรค 
 
ความมุ่งมั่นใน 
ชีวิต 

ลังเลและรอคอยความ
คาดหวัง จดๆ จ้องๆ  
 
มักปฏิเสธ 
ปิดก้ันตัวเอง 
พ่ายแพ้อย่างง่ายดาย 
 
ปัจจัย 4 

มีข้อจํากัดในการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ 
 
ประนีประนอม 
ไม่ช้ีชัด 
มีข้อจํากัด 
 
ความมั่นคงปลอดภัย 
และการยอมรับ 

ท้าทายกับการ 
เปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ 
ดีในทุกสถานการณ์ 
มีความเป็นไปได้อยู่ 
เสมอ 
ชนะ และประสม 
ความสําเร็จ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
สังคม ประเทศชาติ 
และประชาคมโลก 

  
หากนําลักษณะของบุคคล/องค์การ ทั้ง 3 กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกับทฤษฏีความต้องการ

เป็นลําดับขั้นตอนของนักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงอับราฮัม มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need 
Theory) จะเห็นได้ชัดเจนจากแผนภาพ ซึ่งกลุ่มที่ถอนตัว จะยึดติดอยู่กับความต้องการพ้ืนฐานข้ันที่ 1 
คือความต้องการทางสรีระและความต้องการพ้ืนฐานข้ันที่ 2 คือความต้องการความม่ันคงทางจิตใจ
และความปลอดภัยทางร่างกาย สําหรับกลุ่มผู้พักแรมจะเป็นผู้ที่กล้ามากขึ้นกว่ากลุ่มผู้ถอนตัว แต่ก็ยัง
ยึดติดอยู่กับความสุข และความสบายหากเปรียบเทียบกับทฤษฏีของมาสโลว์จะพบว่าอยู่ในช่วงความ
ต้องการข้ันที่ 3 คือ ความต้องการเข้าสังคม และ ความรัก และความต้องการข้ันที่ 4 คือ ความ
ต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และตนเอง แต่สําหรับพวกนักปีนเขาจะเป็นคนกลุ่มเดียวเท่าน้ันที่
สามารถบรรลุศักยภาพของตนขึ้นสูงสุดสู่ความสามารถข้ันที่ 5 คือ ความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้ (Stoltz) ดังภาพที่ 3 
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ระดับของอุปสรรคหรือวิกฤติในชีวิต 3 ระดับ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เร่ิมมาจากตัว
บุคคลโดยส่วนตัว และเร่ิมส่งผลกระทบในที่ทํางาน และในสังคมที่กว้างใหญ่ในท้ายที่สุดเพ่ือที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความอดทนทรหดบึกบึนที่จะปีนป่าย หรือต่อสู้ผ่านความยากลําบาก 
ดังน้ันต้องพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคให้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ ความทุกข์ยากที่แสน
สาหัส สามารถใช้เป็นพลังงานแห่งชีวิต การปฏิเสธความสะดวกสบายของผู้ที่ต้ังค่ายจะทําให้บุคคลมี
ความแข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งประสมผลสําเร็จได้ เพ่ือที่จะเปลี่ยนความยากลําบากแล้ว
ประสบผลสําเร็จ ในการต่อสู้กับความยากลําบากน้ันจะต้องพิจารณาให้ถึงสภาวะต่างๆ ให้ได้ 

1. อุปสรรคความยากลําบากระดับสังคม (Societal Adversity) คือ ความทุกข์ที่
เกิดข้ึนภายในสังคมท่ีเราอาศัยอยู่ เช่น กลัวความไม่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ปัญหาความตึงเครียด
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลาย ความอบอุ่นในครอบครัว ความเสื่อมทางด้าน
ทางศีลธรรมของคนในสังคม และการขาดศรัทธาในขนบธรรมเนียม รวมถึงระบบการศกึษา 

2. อุปสรรค และความไม่มั่นคงในงาน (Workplace Adversity) คือความไม่มั่นคง
ด้านอาชีพการงาน คนส่วนใหญ่ไปทํางานแต่ละวันด้วยเพียงความคิดว่า วันน้ีจะเป็นอย่างไร จะมีอะไร
เกิดขึ้นหรือไม่ น่ันอาจเป็นเพราะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อผู้ปฏิบัติงานมากไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนระบบกลไก การปรับปรุง พลเมือง การลดขนาด การเพ่ิมอํานาจ และการกระจาย
อํานาจการบริหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีมีสมมติฐานว่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ
นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมีผลต่อองค์การและการทํางาน รวมถึงความม่ันคง
ปลอดภัยในอาชีพคือถ้าเศรษฐกิจวิกฤติดังเช่นปัจจุบัน องค์การประสบภาวะขาดทุนจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน 

3. อุปสรรคในระดับบุคคล (Individual Adversity) เป็นส่วนที่ต้องได้รับความทุกข์
ยากและอุปสรรคเป็นขั้นๆ มาจากสังคม และที่ทํางาน ในการเอาชนะอุปสรรคในระดับบุคคล 
สามารถปรับเปลี่ยนโดยการสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส มีการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคให้
อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอ เช่นคํากล่าวของ ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวงกล่าวบรรยาย เรื่องจิตวิทยาในการ
เอาชนะอุปสรรคในชีวิตและการทํางานไว้ว่าความยากลําบากมิใช่อุปสรรคเสมอไปต้องเปลี่ยน
อุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส และโอกาสน้ีเองที่จะเป็นหนทางสู่
ความสําเร็จ46 

สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวเปรียบเทียบบทบาทของเอคิวในชีวิตกับ ต้นไม้แห่งความสําเร็จ 
(The Tree of Success) โดยบุคคลที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคตํ่า และขาดความพยายามใน
การจะต้านทานความยากลําบาก พวกเขาจะคงหยุดความเจริญในศักยภาพของตนเองเปรียบได้กับ

                                                            
46ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง, “วัดเอคิวว่าเป็นนักสู้แค่ไหน,” มติชน (2545): 17. 
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ต้นไม้ที่แคระแกร็น ในทางกลับกันผู้มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคในปริมาณท่ีสูงเพียงพอ ก็จะ
เหมือนต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตบนภูเขาสูงได้ ซึ่งจะสามารถนํามาเปรียบเทียบเป็นแผนผังต้นไม้ 
เพ่ือจะได้แยกเป็นส่วนต่างๆ ตามแนวทางของความสําเร็จ ดังน้ี  

ใบไม้: การแสดงออก ใบ หมายถึง สิ่งที่แสดงออกได้เห็น หมายถึง ลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏ
แก่สายตาผู้อ่ืน หรือลักษณะต่างๆ ของบุคคลท่ีปรากฏให้เห็น ซึ่งจะประเมินความสําเร็จได้จากวัน 
เวลา การแต่งงาน การมีหน้าที่การงาน เป็นต้น 

กิ่งก้าน: ความสามารถ และความพึงพอใจ กิ่งก้าน หมายถึง เป้าหมาย และความปรารถนา
เป้าหมายของคนเราเกิดจากการท่ีคนเรามีทักษะ ประสบการณ์ สมรรถภาพ มีความรู้ความสามารถ
และมีความปรารถนา ซึ่งเป็นตัวอธิบายถึงแรงจูงใจท่ีทําให้คนเรามีความกระตือรือร้น มีความอยากมี
แรงขับ และมีความทะเยอทะยาน ซึ่งทั้งเป้าหมาย และความปรารถนา คือ สิ่งที่จําเป็นต้องมีทั้งหมด
สองอย่างเพ่ือความสําเร็จ 

ลําต้น: เชาวน์ปัญญา และลักษณะนิสัย, สุขภาพ ลําต้น หมายถึง ความฉลาดสุขภาพและ
บุคลิกลักษณะท่าทาง ซึ่งศาสตราจารย์ การ์ดเนอร์ ศาสตราจารย์คณะจิตวิทยามหาลัยฮาวาร์ด แสดง
การวัดความฉลาดของคนเราไว้ 7 ด้าน คือ ภาษาศาสตร์ กลศาสตร์ ความรู้เรื่องอวกาศ ตรรกศาสตร์
คณิตศาสตร์ ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ในตัวของบุคคล ซึ่งความฉลาดของ
คนเราจะแตกต่างกันไปตามระดับ บางคนอาจจะเด่นด้านใดด้านหน่ึง และความฉลาดที่เด่นชัดของแต่
ละบุคคลจะมีผลต่ออาชีพที่เหมาะสม จะใช้เป็นตัวจําแนกอาชีพของคนได้ อารมณ์ และสุขภาพจะมี
ผลต่อความสําเร็จของคนเรา กล่าวคือ ถ้ามีความวิตกกังวลจนล้มป่วย หรือ ได้รบับาดเจ็บ ก็อาจทําให้
คุณไม่ประสบผลสําเร็จ บุคลิกลักษณะของมนุษย์ที่มีความเจริญ และพัฒนา ต้องมีบุคลิกลักษณะที่มี
ความยุติธรรมต้องมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุภาพ สุขุมรอบคอบ กล้าหาญ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งท่ีกล่าวมา
น้ีเป็นสิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จ และความสงบ 

ราก: ชาติกําเนิด การอบรมในวัยเด็ก และศรัทธา ราก หมายถึง พันธุกรรม การอบรม
เลี้ยงดู และความเช่ือ พันธุกรรมจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และระดับของความวิตกกังวลท่ีมีผล
ต่อการแสดงออกพฤติกรรมของบุคคลด้วย การเลี้ยงดูก็มีอิทธิพลต่อความฉลาด นิสัยการบริโภคการ
พัฒนาบุคลิกลักษณะ และมีผลต่อทักษะ ความปรารถนา และการแสดงออก ความเช่ือ คือ สิ่งที่บังคับ
ให้เกิดความหวัง และการแสดงออกทางจริยธรรม การกระทําของบุคคล และการคิดค้นหาวิธีการใน
การพิสูจน์ความจริง 
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ภาพที่ 5 ต้นไม้ของความสําเร็จ สทอล์ซ (Stoltz) 
 

3. องค์ประกอบความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวถึง องค์ประกอบของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคมีอยู่ 4 

ประการ ดังน้ี โดยใช้คําย่อ คือ รหัส ซี โอ อาร์ อี (CORE) ซึ่งมาจากคําว่า ซี = คอนโทรล (C = Control) 
หมายความว่า ความสามารถที ่จะควบคุมสถานการณ์ และแก้ปัญหาได้ โอ = โอเนอร์ชิพ              
(O = Ownership) หมายความว่า การถือว่าปัญหาขององค์กรเป็นปัญหาของเราแล้วช่วยกันพยายาม
แก้ปัญหาเป็นทีมไม่โทษคนอ่ืน เมื่อมีปัญหาสามารถนําตนเองเข้าไปแก้ปัญหาได้เหมือนกับเป็นเจ้าของ
ปัญหา อาร์ = รีช (R = Reach) หมายความว่าการเข้าถึงปัญหาคือเข้าใจคิดว่าปัญหานั้น เป็นปัญหา
เล็กๆ สามารถแก้ปัญหาได้ และอ ี= เอนดูรานช์ (E = Endurance) หมายความว่าความทนทานความ
อดทนต่อปัญหาต่างๆ คิดว่าทุกปัญหามีทางออก 

 1. การควบคุมสถานการณ์ (Control: C) หมายถึง การควบคุมสถานการณ์ ผู้ที่มีความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง  สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ การควบคุมกระทําได้โดย
ควบคุมสถานการณ์ทันที และควบคุมสถานการณ์หลังจากที่ได้สติแล้ว 

 2. การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา (Origin and Ownership: O) หมายถึง การ
ถือว่าปัญหาขององค์กรเป็นปัญหาของเรา แล้วก็พยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นทีมไม่ใช่พยายาม
โทษคนอ่ืน พยายามที่จะช่วยคิดแก้ปัญหาเหมือนกับเป็นปัญหาของตนเอง ซึ่งสิ่งน้ีจะถือเป็นอีกส่วน
หน่ึงที่ทําให้คนๆ นั้น เป็นคนที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง 
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 3. การเข้าถึงปัญหา (Reach: R) หมายถึง การเข้าใจปัญหาและคิดว่าปัญหานั้นถึงจุดแล้ว
มีที่สิ้นสุด อย่าคิดปัญหาเล็กให้เป็นปัญหาใหญ่ อย่าคิดว่าปัญหานั้น คือ จุดจบของชีวิตไม่มีทางออก
แล้ว ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

 4. การอดทนต่อปัญหา (Endurance: E) หมายถึง ความทนทาน ความอดทนต่อปัญหา
ต่างๆ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนมองโลกในทางบวก ก็จะเห็นปัญหาน้ัน มีทางสิ้นสุด
ลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ทําให้เขาสามารถแก้ไขอุปสรรคไปได้ในที่สุด  

 องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ข้อ ซี โอ อาร์ อี (CORE) ของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคต่าง
ก็มีปฏิสัมพันธ์กัน และทํางานร่วมกันอย่างชัดเจน คนที่มคีวามฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูงจะเป็นคน
ที่มองเห็นโอกาสในทุกๆ ครั้งที่มีปัญหา และรู้จักใช้โอกาสน้ันอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง
ความสําเร็จให้เกิดขึ้น 

 สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวว่าผลของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเกิดจากความสัมพันธ์ 4 
อย่าง ได้แก่การควบคุมอุปสรรค หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ความสามารถในการนําตนเองเข้าไปแก้ไขใน
สถานการณ์โดยไม่คํานึงถึงสาเหตุ ขอบเขตของผลกระทบต่อชีวิตที่เกิดจากวิธีคิดแก้ไขปัญหา และ
ความสามารถในการทนทานต่อปัญหา หรืออุปสรรค และสามารถรับมือกับความยืดเย้ือต่อปัญหาท่ี
เกิดขึ้น โดยท่ัวไปเมื่อบุคคลเช่ือว่า ถ้าพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จได้มีความพยายามในการ
ต่อสู้กับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือเป็นระยะเวลานาน บุคคลน้ันจะมีความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคที่เข้มแข็งขึ้น และอยากทดลองทําสิ่งใหม่ๆ ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีความลังเล เมื่อพบ
อุปสรรคจะเลิกทําอย่างรวดเร็ว การที่คนเราไม่สามารถจะจัดการกับอุปสรรคหรือปัญหาได้น้ัน จะ
ส่งผลสะท้อนกลับไปยังตัวบุคคล ทําให้บุคคลกลายเป็นคนที่มีความคาดหวังตํ่า พิจารณาปัญหาในเชิง
ปฏิเสธ และไม่กระทําเพราะความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคตํ่าน้ันจะลดประสิทธิภาพ ความสามารถ
ของมนุษย์ไม่ให้มนุษย์นําเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์47 

4. ลักษณะของคนท่ีมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง 
 มัณฑรา ธรรมบุศย์และวีนัส ภักด์ิรา ได้สรุปคํากล่าวของสตอลท์ซ (Stoltz) เก่ียวกับ

ลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูงไว้ดังน้ี 
 1. การต้ังเป้าหมาย หรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าในสิ่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้า (Aim) 

แล้วพยายามมุ่งหมายที่ต้ังไว้มีความเป็นผู้นําและเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูง 
 2. การมีหัวใจเด็ดเด่ียวเข้มแข็ง (Strong - minded) คือ ไม่หวาดหว่ันต่อภยันตราย และ

ไม่คิดว่าตนเกิดมาโชคร้าย คนที่มีลักษณะเช่นน้ี จะมีลักษณะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอทําการเด็ดขาด

                                                            
47Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 95. 
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เคารพนบนอบแก่ผู้ที่เป็นใหญ่กว่า มีเมตตากรุณาต่อผู้น้อย ไม่ฉุนเฉียวโกรธง่าย มองโลกในแง่ดีมี
อารมณ์มั่นคงมีความคิดเป็นของตนเอง และสามารถสร้างตนให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

 3. มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Self – confidence) คือ เช่ือว่าตนเองจะสามารถกระทําใน
สิ่งที่มุ่งหวังได้สําเร็จ เรียนรู้งานได้เร็ว เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี มีความรับผิดชอบไม่กลัวที่จะทําอะไร
ผิดพลาดแต่จะถือเอาบทเรียนที่ผิดพลาดมาสอนตนเองให้ทําสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 

 4. มีพลังอํานาจของความคิด และพลังจิตที่แรงกล้า (Will – power) คือ เป็นเคร่ืองนํา
ให้บรรลุผลที่ต้องการคนที่จะก้าวขึ้นสู่อํานาจที่ใหญ่หลวงน้ันจะต้องเป็นคนที่มีกระแสแห่งดวงจิตท่ีแรง
พอที่จะส่งหัวใจคนอ่ืนลงได้ 

 บุคคลที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูงน้ันมีการรับรู้ และจัดการกับสิ่งท้าทายได้มี
แนวโน้มที่จะขจัดอุปสรรค หรือจัดการกับสถานการณ์ที่เลวร้าย เช่น ระบุได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถ
ควบคุมได้กําหนดขอบเขตจํากัดขอบเขตของปัญหานั้น ๆ แสดงความรับผิดชอบ และแสดงความเป็น
เจ้าของในปัญหา รับรู้ว่าปัญหาเป็นเพียงอุปสรรคช่ัวคราว ซึ่งต้องการแก้ไขอย่างถูกวิธี คนประเภทน้ี
จะไม่โทษคนอ่ืน ถ้าพบความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จ แต่จะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งยังไม่นําความล้มเหลวหรือสิ่งที่ผิดพลาดมาทําร้ายตัวเอง คนกลุ่มน้ีตระหนักรู้ว่าปัญหามี
สาเหตุมาจากอะไร มีความเช่ือว่าปัญหาที่ประสบอยู่นั้นมีขอบเขต มีระยะเวลา และสามารถจะถูก
จัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มยอมรับการกระทําของตนเองคน
กลุ่มน้ียังมุ่งผลที่การกระทําควบคุมแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเองและพร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนสิ่งที่
ยากลําบากหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง48 

 สทอล์ซ (Stoltz) อธิบายว่าความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคไม่เพียงแต่เริ่มในรายบุคคล
เท่าน้ัน ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสามารถท่ีจะเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน (Teams) 
สัมพันธภาพระหว่างกัน (Relationship) วัฒนธรรม (Cultures) สังคม (Socials) การค้นพบความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค นอกจากจะเสริมประสิทธิภาพดังกล่าวแล้ว ยังสามารถจะเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งสง่เสริมประสิทธิภาพความเป็นผู้นําด้วย49 

                                                            
48มัณฑรา ธรรมบุศย์, “AQ กับความสําเร็จของชีวิต,” วิชาการ 4, 9 (2544): 14-15. 
วีนัส ภักด์ินรา, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางบุคลิกภาพกับเชาว์อารมณ์ (EQ) และ

ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ).” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), 50. 

49Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 
(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 97. 
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 มัณฑรา ธรรมบุศย์ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคจะสามารถเรียนรู้
ในสิ่งต่อไปนี้ 

 1. รู้จักสร้างกรอบความคิดใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้ที่เคยยอมแพ้ หรือเคย
ต่อสู้ภัยชีวิตในทางไม่ถูกต้องให้กลายเป็นผู้ที่ทําวิกฤติให้เป็นโอกาส 

 2. สามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น เช่น ไม่ตําหนิตนเอง หรือผู้อ่ืนและลด
การทําร้ายอารมณ์ของตนเอง (ไม่โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย) 

 3. เมื่อประสบกับความทุกข์ยาก หรือความผิดหวังก็สามารถรักษาสภาพจิตใจของตนเอง
ให้เข้มแข็งข้ึนได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

 4. เมื่อเผชิญปัญหาที่ร้ายแรง ก็มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหา หรือ
อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางความสําเร็จของตนได้ 

 5. ทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 6. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกับ

สมาชิกทีมงาน หรือกับเพ่ือนร่วมงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7. ทําให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นไม่เฉื่อยชา มีความคิดสร้างสรรค์ และมี

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึน50 
5. การวัดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 จากทฤษฎีจิตวิทยาทางปัญญา ไปสู่ทฤษฎีการควบคุมที่ผสมผสานความรู้จากหลาย

ศาสตร์ (Hybrid Control Theory) นิยามความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ว่าประกอบด้วยการ
เรียนรู้ว่าตนไร้ความสามารถการเช่ือในอํานาจควบคุม ความเข้มแข็งอดทนความสามารถในการฟ้ืน
พลัง การรับรู้ความสามารถของตนเองทฤษฎีการอธิบายสาเหตุ การมองโลกในแง่ดี ดังน้ันการวัด
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค สามารถวัดได้จากองค์ประกอบของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมสถานการณ์ (C: Control) ด้านการวิเคราะห์ต้นตอ
ของอุปสรรค และด้านการยอมรับผลการกระทําของตนเอง (O2: Origin and Ownership) ด้านการ
รับรู้ผลกระทบของอุปสรรค (R: Reach) ด้านความอดทนต่ออุปสรรค (F: Endurance) หรือ CO2RE 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1 ด้านควบคุมสถานการณ์ (C: Control) 
  ด้านควบคุมสถานการณ์ (C:Control) หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับรู้ว่าตนควบคุม

จัดการกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคได้มาน้อยเพียงใดการควบคุมเป็นด้านที่สําคัญและมีผลโดยตรงกับ
การเสริมกําลังใจและการชักจูงมี อิทธิพลต่อมิติทุกมิติใน CO2RE บุคคลที่มีด้านควบคุมจัดการสูงจะ

                                                            
50มัณฑรา ธรรมบุศย์, “AQ กับความสําเร็จของชีวิต,” วิชาการ 4, 9 (2544): 16. 
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รับรู้ว่าเขาสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ไม่ตกอยู่ในภาวะทุกข์หรือเรียนรู้ว่าตนไร้ความสามารถ
นาน ส่วนบุคคลที่มีด้านควบคุมจัดการตํ่า จะรับรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมหรือจัดการเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาได้ 

  ด้านการวิเคราะห์ต้นตอของอุปสรรค และด้านการยอมรับผลการกระทําของตนเอง 
(O2: Origin and Ownership) เป็นการนําคะแนนด้านแหล่งกําเนิด และด้านการรับผิดชอบมา
รวมกัน บุคคลที่มีความสามารถนี้สูงจะมีการรับรู้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของตนและ
มองว่าสาเหตุ แหล่งกําเนิดของอุปสรรคนั้นมาจากลิ่งอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน บุคคลจะหลีกเลี่ยงหรือมีการ
ตําหนิตนเอง (Self-blame) ในระดับที่พอดีโดยจะตําหนิตนเองในสิ่งที่เขาเป็นผู้กระทําเท่าน้ัน แต่จะ
รับผิดชอบผลของอุปสรรคโดยไม่พิจารณาสาเหตุในส่วนของผู้ที่มีคะแนนด้านน้ีตํ่าจะรับรู้สาเหตุ
ประการแรกของอุปสรรคที่เกิดขึ้นน้ันมาจากตัวเอง และความสําเร็จหรือสิ่งดีๆที่เกิดข้ึนน้ันเป็นเพราะ
โชค หรือปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ การท่ีมีการรับรู้ว่าตนเองเป็นต้นเหตุหรือจุดกําเนิดของอุปสรรคน้ันทํา
ให้บุคคลมีความเครียดสูง บุคคลจะปฏิเสธการรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงที่จะกระทําการใด ๆ ที่จะ
แก้ปัญหาในสถานการณ์อันเลวร้ายน้ัน ซึ่งถ้าเป็นอยู่นานจะทําให้เกิดความสงสัยในตนเอง (Self-
doubt) และหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถต่าง ๆ 

 5.2 ด้านการวิเคราะห์ต้นตอของอุปสรรค (Origin)  
  ด้านการวิเคราะห์ต้นตอของอุปสรรค (Origin) หมายถึง (ใคร อะไร หรือสิ่งใด) ที่เป็น

ต้นเหตุหรือจุดเริ่มต้นของอุปสรรค ผู้ที่มีความสามารถด้านน้ีสูงจะรับรู้ว่าสาเหตุ หรือจุดเริ่มต้นของ
อุปสรรคมาจากส่ิงอ่ืนหรือคนอื่น และจะรับรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด มีการตําหนิตนเองในระดับที่พอดีที่จะ
มีแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรม และมีการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาได้เร็วข้ึน ดี
ขึ้น และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อเผชิญปัญหานั้นอีกครั้งส่วนผู้ที่มีความสามารถด้านน้ีตํ่า จะรับรู้ว่า
ตนเองนั้นเป็นสาเหตุหรือจุดเริ่มต้นของความยากลําบาก มักจะตําหนิตนเองอย่างแรงในเหตุการณ์
เลวร้ายที่เกิดขึ้น 

  ด้านการยอมรับผลการกระทําของตนเอง (Ownership) หมายถึง การรับรู้ความ
รับผิดชอบในการจัดการกับผลที่เกิดข้ึนบุคคลที่มีความสามารถด้านน้ีสูงจะส่งเสริมให้การควบคุม
จัดการ การเสริมแรงจูงใจของบุคคลให้มีการลงมือแก้ปัญหา ส่วนบุคคลที่มีปัญหาด้านน้ีตํ่าจะไม่รับรู้
ถึงความรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นและไม่สนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจากใครหรือสิ่งใด 

  อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยระยะหลัง ๆ การวัดองค์ประกอบด้านน้ีจะวัดเฉพาะด้าน
การยอมรับผลการกระทําของตนเอง (Ownership) โดยไม่พิจารณาด้านการวิเคราะห์ต้นตอของ
อุปสรรค (Origin)  
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 5.3 ด้านการรับรู้ผลกระทบของอุปสรรค (R: Reach) 
  ด้านการรับรู้ผลกระทบของอุปสรรค (R: Reach) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่า

อุปสรรคที่เกิดข้ึนส่งผลหรือแผ่ขยายไปสู่ด้านอ่ืนของชีวิตมากน้อยเพียงใด ผู้ที่มีด้านน้ีสูงจะรับรู้ว่า
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะส่งผลเฉพาะและจํากัดบุคคลที่จะแยกเร่ืองที่เลวร้ายออกไปจากส่วนอ่ืนของชีวิต
ซึ่งทําให้สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้มองว่าเร่ืองร้าย ๆ ก็คือเรื่องร้าย ๆ ไม่ใช่ความล้มเหลวของ
การทํางาน ส่วนผู้ที่มีความสามารถด้านน้ีตํ่า จะรับรู้ว่าอุปสรรคจะส่งผลแผ่ขยายความยากลําบากไป
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ในชีวิต และมองว่าเรื่องหรือสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต เป็นเร่ืองที่จํากัดและมี
ความจําเพาะไม่แผ่ขยายไปยังด้านอ่ืนๆ ของชีวิต 

 5.4 ด้านความอดทนต่ออุปสรรค (E: Endurance) 
  ด้านความอดทนต่ออุปสรรค (E: Endurance) หมายถึง การรับรู้ว่าอุปสรรคและ

สาเหตุของอุปสรรคน้ันจะคงอยู่นานเพียงใด ผู้ที่มีด้านนี้สูงจะมองว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่คงอยู่นาน
หรือไม่ก็อยู่ตลอดไป และมองว่าอุปสรรคหรือสาเหตุของอุปสรรคน้ันเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนช่ัวคราวอยู่ไม่
นานละไม่เช่ือว่าจะเกิดข้ึนซ้ําอีกส่งผลให้บุคคลมีพลัง มีการมองโลกในแง่ดีขึ้น และส่งเสริมให้บุคคลมี
การกระทําเพ่ือแก้ปัญหาไม่ย่อท้อ ส่วนผู้ที่มีด้านน้ีตํ่า จะรู้สึกว่าอุปสรรคและหรือสาเหตุของมันน้ันคง
อยู่เป็นเวลานานหรือไม่ก็ตลอดไป ส่วนเหตุการณ์ที่ดีน้ันมองว่าเป็นเรื่องช่ัวคราว การมีด้านน้ีตํ่าทําให้
กระตุ้นการเรียนรู้ว่าตนไร้ความสามารถ หรือความรู้สึกหมดหวัง บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะไม่กระทํา
การใดๆ เพ่ือการแก้ปัญหาที่บุคคลมองว่าจะคงอยู่นานหรือตลอดไป 

  การวัดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคน้ันมีความสําคัญมาก เพราะจะทําให้เรารู้ว่า
การระดับตอบสนองต่ออุปสรรคเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคตาม
แนวคิดของ สทอล์ซ (Stoltz) และตามนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ควบคุมสถานการณ์ ด้านการวิเคราะห์ต้นตอของอุปสรรคและด้านการยอมรับผลการกระทําของ
ตนเอง ด้านการรับรู้ผลกระทบของอุปสรรคและด้านความอดทนต่ออุปสรรค 

6. วิธีในการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปรับปรุง และพัฒนาให้เพ่ิมขึ้น

ได้สทอล์ซ (Stoltz) ได้เสนอแนวทางพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคในลักษณะที่เรียกว่า The 
LEAD Sequence ประกอบด้วย 

 1. การยอมรับฟังความคิดของบุคคลอ่ืน  แอล (L = Listen to your response) หมายถึง
ความสามารถในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข 
เพราะเป็นการฟังพ้ืนฐานทางแนวคิดของมนุษย์ที่จะนําไปสู่แนวทางปฏิบัติ 

 2. การสํารวจที่มาทั้งหมดและสิทธิของคุณในผลลัพธ์ อี (E = Explore all origins and 
your ownership of the result) หมายถึง การเรียนรู้จากอุปสรรคและฝึกฝนกลยุทธ์ในอนาคต 
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 3. การวิเคราะห์แยกแยะ เอ (A = Analyze the evidence) หมายถึง การพินิจพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้เห็นได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 4. การปฏิบัติ ดี (D = Do Something) หมายถึงการลงมือกระทําตามท่ีได้วางแผนการ
ทํางานตามข้ันตอนที่วางไว้เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติที่แน่นอนดังน้ันจึง
มผีู้ศึกษาแนวคิดเร่ืองความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคได้ เสนอแนววิธีในการพัฒนาความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค51 ดังเช่น 

 นัยพินิจ คชภัคดี เสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ตาม
แนวคิดของ สทอล์ซ (Stoltz) ไว้ดังน้ี 

 1. รักษาพลังในการแข่งขันไว้เสมอ 
 2. รู้จักยกระดับความสามารถในการทํางาน 
 3. รักษาพลังสร้างสรรค์ให้คงอยู่ตลอดไป 
 4. รักษาความมีชีวิตชีวาได้เสมอ 
 5. กล้าเสี่ยงและกล้าลอง 
 6. รับการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาพลังการแข่งขัน 
 7. รักษากําลังใจในการต่อสู้ 
 8. ยกระดับความสามารถในการปรับตัว 
 9. ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และความกดดัน 
 10. แสดงความรับผิดชอบก่อน จากน้ันจึงค้นหาสาเหตุของปัญหา52 
 วิทยา นาควัชระ เสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคไว้ 4 

ประการ ดังน้ีคือ 
 1. ต้องคิดว่า ความอดทนคือความกล้าหาญ เพราะเมื่อเรารู้สึกกล้าหาญเป็นผู้ชนะ มี

เกียรติ สามารถทนต่ออุปสรรคและความคับแคนใจได้ หากทุกครั้งที่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตก็ทนได้
มากข้ึนไม่ยากนัก 

 2. สร้าง ความภาคภูมิใจตัวเองตามความจริงให้ได้ โดยการค้นหา และช่ืนชมความดี
พ้ืนฐาน (Basic Goodness) ของตนเอง ความดีพ้ืนฐานคือสิ่งที่เราเคยทําดีมาแล้ว และจบไปแล้วโดย
ไม่เก่ียวพันกับคนอ่ืนที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็นับว่าเป็นความดีพ้ืนฐาน

                                                            
51Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 99-142. 
52นัยพินิจ คชภัคดี, พัฒนาบุคลิคภาพเสริมสร้างเชาวน์ปัญญา (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์, 

2543), 97-102. 
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ได้ เช่น เคยช่วยลูกสุนัขตกนํ้า เคยให้เงินขอทาน การเช่ือว่าเราเป็นคนดีเพราะเคยทําความดีพ้ืนฐาน
มาแล้ว จะทําให้เกิดความมั่นใจ ภาคภูมใจในตนเอง รักตัวเองเป็น และมีภูมิคุ้มกันตัวเองเกิดพลังที่
อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป และสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้ 

 3. รู้จักจิตนาการ หรือความเช่ือที่ดีๆ เสมอ เช่นเช่ือว่าอุปสรรคที่มีอยู่จะลดลงและเช่ือว่า
ตนเองจะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ได้แน่ๆหรือเช่ือว่าพรุ่งน้ีจะดีกว่าวันน้ีเพ่ือให้เกิดความเช่ือน้ีเรา
ต้องเกิดซ้ําๆ จึงจะเกิดได้ เพราะความเช่ือเกิดจากการได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เมื่อเกดิความเช่ือน้ีแล้ว จะทํา
ให้เราอยากมีชีวิตอยู่ เกิดพลังที่สร้างสรรค์ เกิดกําลังใจการอดทนรอคอย 

 4. รู้จักพัฒนาความเช่ือให้เกิดความเป็นไปได้ โดยคิดว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีนั้นเราต้อง
เปลี่ยนแปลงตนเองบางอย่างให้เหมาะสมขึ้น ดีขึ้น โดยการลดสิ่งที่ไม่ดีในตัวออกไปเพ่ือให้สามารถอยู่
ในสังคมได้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ดีขึ้น เพราะการจะแก้ปัญหาอุปสรรค หรือการจะทําสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งในชีวิตให้ดีขึ้นน้ัน ปัจจัยใหญ่ที่ตัวเราเอง ไม่ใช่คนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน53 

 เกียร์รี่ (Geary) เสนอ 10 วิธีในการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคไว้ ดังน้ี 
 1. ต้ังปฏิภาณอย่างชัดเจนต่อวิสัยทัศน์ชีวิตว่าจะดีขึ้น คิดว่าความสําเร็จมีความหมาย

เพียงใดต่อตนเองและบรรลุความสําเร็จน้ันได้อย่างไรใครที่สามารถช่วยให้เราประสบความสําเร็จวาด
ภาพชีวิตในอุดมคติ และหมั่นยํ้ากับตนเองเสมอว่าต้องประสบความสําเร็จ 

 2. มีความคิดสร้างสรรค์คิดเสมอว่าจะแก้ไขอุปสรรคที่กําลังเผชิญให้กลับมามีประโยชน์
ต่อตนเองอย่างไร 

 3. กล้าเสี่ยง 
 4. อยู่ล้อมรอบกับคนที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูง 
 5. เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการช่วยพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคให้เพ่ิมขึ้น 
 6. กําจัดอุปสรรค์ที่ขัดขวางความสําเร็จ เช่น การพูดถึงตนเองในทางลบ 
 7. ให้รางวัลกับตนโดยไม่ปฏิเสธ 
 8. มองความล้มเหลวเป็นเหมือนความสําเร็จถือว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหน่ึงของ

ความสําเร็จ 
 9. เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 10. สร้างอารมณ์ขันให้เกิดในชีวิตประจําวัน54 

                                                            
53วิทยา นาควัชระ, “อารมณ์มีผลต่อความเก่งความดี,” สกุลไทยรายสัปดาห์ 45, 2315 

(มีนาคม 2544): 97-102. 
54B. Geary, Personnel psychology (New York : Basic Book, 2000), 68.   
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จากที่นักการศึกษา ได้กล่าวถึงกระบวนการของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคน้ันสรุปได้ว่า 
จะต้องมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคคือไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค และความกดดันเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีการมองโลกในแง่ดี มีการกํากับตนเอง มีแรงผลักดัน
ที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีความสําเร็จทางวิชาการและมีนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม
คิดสร้างสรรค์และมีความเพียรพยายาม นอกจากน้ียังมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆ ของความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ไว้ดังน้ี 

1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองถือว่ามีความสําคัญต่อความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค

เป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรารับรู้ความสามารถของตนเองได้ก็จะรู้ว่าเราจะต้องพยายามมากแค่ไหน 
และพยายามยาวนานแค่ไหนที่จะแก้ไขอุปสรรคต่างๆ หรือผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายไปได้ ซึ่งใน
เร่ืองของการรับรู้ความสามารถของตนเองน้ีได้มีนักการศึกษาให้ทัศนะไว้ดังน้ี 

 แบนดูรา (Bandura) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า คือความ
เช่ือของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถในการจัดระบบและกระทําให้บรรลุตามที่ต้องการได้ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ยังทําให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลมี
ความเพียรพยายาม มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จอีกด้วย55 การรับรู้ความสามารถของตนเองน้ันมีผล
ต่อบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นในการทํางาน (Effort Expenditure 
and Persistence) การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวกําหนดระดับความพยายามและความมุ
มานะในการเผชิญกับอุปสรรคหรือประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจไปอีกนานเท่าใด บุคคลที่รับรู้ความสารา
รถของตนเองสูงจะมีความกระตือรือร้นใช้ความพยายามและความมุมานะในการทํางานนานกว่า
บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองตํ่า และมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสูง56 

 แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองเกิดจากปัจจัย
ต่างๆ 4 ปัจจัย ได้แก่  

1. ปัจจัยความสําเร็จในการกระทําที่ผ่านมา (Enactive Master Experience) 
2. การสังเกตจากผู้อ่ืน (Vicarious Experience) 
3. การพูดชักจูง (Verbal persuasion) 

                                                            
55Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control (New York: W.H. 

Freeman and Company, 1997), 45. 
56Albert Bandura and D. Cervone, “Self-Evaluation and Self-Efficacy Mechanisms 

Governing the Motivation Effects of Goal Systems,” Journal of Personality and 
Social Psychology (1983): 45, 1017-1028. 
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4. สภาวะทางกายภาพ และอารมณ์ (Physiological and Affective State) 
ซึ่งแบนดูรา (Bandura) ได้กล่าวว่า ปัจจัยความสําเร็จในการกระทําที่ผ่านมา (Enactive 

Master Experience) นั้นคือความสําเร็จที่ได้จะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูงขึ้น เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากจะทําให้บุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรคน้ันการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ความพยายามและความ
มุมานะในการทํางาน (Effort Expenditure and Persistence) คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นตัวกําหนดระดับความพยายามและความมุมานะในการเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
หรือประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความ
กระตือรือร้น มีความมุมานะในการทํางาน57 

ทัศนีย์ หอมกลิ่น ก็ได้กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเช่ือของ
บุคคลท่ีมีต่อความสามารถของตนเองในการกระทําสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความพยายามและความพากเพียรเพ่ือพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด58 

วิลเลียม (Mark W. Williams) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตน การมองโลกในแง่ดี 
และความแกร่งน้ันเก่ียวข้องโดยตรงกับความสามารถในการยืนหยัดต่ออุปสรรคของแต่ละบุคคลใน
สังคมปัจจุบัน ความแกร่งก็เหมือนกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นตัวทํานายที่ดีที่จะทํานายด้านสุขภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค59 

                                                            
57Albert Bandura, Social Foundation of thought and action A Social 

Cognitive Theory (N.J.: Prentice-Hall, 1986), 393-395. 
58ทัศนีย์ หอมกลิ่น, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเช่ือในปัจจัยควบคุมความสามารถ

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด โดยมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับ
พฤติกรรมการเผชิญความเครียด:กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง” 
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 98. 

59M. W. Williams, The relationship between principal response to adversity 
and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 
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มิทเชล และคณะ (Mitchell and others) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นตัวทํานายผลการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะได้ดีกว่าตัวแปรอ่ืนๆ60 

ศุภนุช สุดวิไล กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคทุกด้าน กล่าวคือ รู้ว่าตนเองมี
ความสามารถพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ได้61 

กิตติศักด์ิ จินดากุล กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อการตัดสินใจท่ี
จะเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรม และมีผลต่อการใช้ความพยายามในการกระทําต่างๆ ดังน้ัน
ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจึงมีความพยายามและมีวิธีการในการจัดการกับความท้าทาย
และอุปสรรคต่างๆ ในการทํางานได้ดี ส่วนผู้ท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํ่าน้ัน จะไม่ค่อย
มุ่งมั่นขาดความพยายามที่จะควบคุม หรือจัดการกับปัญหาต่างๆ62 

พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย กล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการ
ทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นเพราะความต้องการเติบโต
อย่างรวดเร็วจึงต้องพัฒนาความสามารถของตนเองมากขึ้น ต้องเจอปัญหา ความยากลําบากจากการ 
 
 

                                                            
60T.R. Mitchell, and Others, “Predicting Self-Efficacy and Performance During 

Skill Acquisition,” Journal of Applied Psychology 79 (1994): 506-517. 
61ศุภนุช สุดวิไล, “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความเครียดในการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง”
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 

62กิตติศักด์ิ จินดากุล, “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัททีที
แอนทีจํากัด (มหาชน)” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 112-113. 



46 

 

ทํางานมากข้ึน เพ่ือหาวิธีการสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย แต่การมองว่าปัญหาเป็นเร่ืองปกติที่
เกิดข้ึนเมื่อมีการทํางานผ่านเข้ามาและสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ และสามารถจัดการกับปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ63 

วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรค ได้แก่ 1. ความฉลาดทางอารมณ์ 2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3. ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 4. การมองโลกในแง่ดี 5. การกํากับตนเอง64 

ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่าวิชาเก่ียวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ)มองปัญหาแค่เร่ืองช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรา นาน
ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือไม่เกิดจากปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC 
(Internal Locus of Control) แต่ถ้าล้มแล้วสามารถลุกข้ึนต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว คือฟ้ืนตัวเร็วมองว่า
ตนเองมีความสามารถที่เราเรียกว่า Self-Efficacy ซึ่ง Self-Efficacy คือ การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ 
ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเราจะฟันฝ่าวิกฤติได้เราจะต้องรู้ว่าเรามีความสามารถ ถ้าเราทําอะไรไม่เป็นมันคง
ยากที่จะฟันฝ่าวิกฤติได้ คนที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถเท่าน้ันที่จะทําให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤติได้65 

สรุปได้ว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองจะทําให้เราสามารถมีความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคได้มากกว่าผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํ่า และการรู้ว่าตนเองมีความสามารถก็จะ
สามารถจัดการกับสถานการณ์หรืออุปสรรคท่ีกําลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จ 

2. การฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรค 
 การสร้างความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคได้นั้นเป็นวิธีหน่ึงที่มีอิทธิผลต่อ

การจัดการกับอุปสรรค คนทุกคนมีความจําเป็นต้องมีการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค เพราะว่าทุก
สิ่งไม่มีอะไรแน่นอน อุปสรรคเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตซึ่งมีอุปสรรคใหญ่น้อยมากมาย แต่ถ้ามี

                                                            
63พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย, “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า

อุปสรรค ความเหนื่อยหน่ายในการทํางานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง กรณีศึกษาบริษัทให้
คําปรึกษาด้านโภชนาการและความงามแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), บทคัดย่อ. 

64วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ. 

65ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย
ยูเน่ียน กราฟิก, 2551), 111. 
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ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากอุปสรรคนั้นก็สามารถก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต การก้าว
ข้ามความอ่อนแอจะทําให้เข้มแข็ง และจะรู้ว่ามันง่ายแค่ไหนท่ีจะเข้าใกล้ชีวิตที่มีอุปสรรคที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ซึ่งความขัดแย้งก็ต้องคู่กบัความยืดหยุ่น การปรับตัวคู่กับความมั่นใจ ดังมีนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวไว้ดังน้ี 

 เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) กล่าวว่า การฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรคน้ันสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสําเร็จ การ
ไร้ซึ่งกําลังเป็นมีพลัง ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเปลี่ยนผู้เคราะห์ร้ายเป็น
ผู้รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรือง คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคจะไม่ยอมให้
อุปสรรคมากดดันการใช้ชีวิตของพวกเขา คนทุกคนต้องการมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากอุปสรรค 
เพราะว่าอุปสรรคน้ันมีอยู่ในชีวิตของคนเรา ถ้าเราเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรค เราก็จะสามารถก้าวข้ามส่ิงที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นอกจากนี้การก้าวข้ามความอ่อนแอ
จากการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค จะทําให้คุณแข็งแกร่ง และคุณจะรู้ว่ามันง่ายกว่าในการใช้ชีวิต 
การพบกับอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งกับความยืดหยุ่น การดัดแปลงแก้ไขและความ
เช่ือมั่น อุปสรรคบางอุปสรรคทําให้เกิดบาดแผลเป็นพิเศษ และดูเหมือนว่าจะต้องการความสามารถ
ในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคสูงกว่า อุปสรรคน้ันยากลําบากมาก ทําลายความรู้สึก ซึ่งต้องใช้
ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคสูง และเมื่อได้พูดคุยกับผู้พ่อหรือแม่ ผู้จัดการ และ 
CEOs เก่ียวกับความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค คนส่วนใหญ่เข้าใจความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคในการจัดการกับอุปสรรคน้ันเป็นสิ่งที่จําเป็นพวกเขารู้ ว่า
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคคือความสามารถท่ีจะทําให้มีสุขภาพที่ดีและเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิผลเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือบาดแผล และที่สําคัญยังสามารถยังจัดการกับ
ความเครียดได้ คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคน้อยมักจะติดอยู่กับอารมณ์
หรือความรู้สึก และจะลดหย่อนความสามารถที่จะสนองต่ออุปสรรคอย่างมีประสิทธิผลซึ่งพบว่า
นักวิจัยเรื่องความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคค้นหาปัจจัยที่ทําให้คนเราเจริญก้าวหน้า 
ขณะที่คนอ่ืนๆ ยังคงพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเดียวกัน หน่ึงในปัจจัยที่ทําให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้น้ันคือ
ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะข้ามผ่านอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่สภาวะ
สิ้นไร้ไม้ตอก โดยทั่วไปคนที่มีสติปัญญา (IQ) สูงกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าคนที่มีสติปัญญา (IQ) ตํ่า66 

 บรูคซ์ และโกลสเทน (Robert Brooks and Sam Goldstein) กล่าวว่า ยิ่งเราเตรียม
ความพร้อมที่จะพบกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงเป็นการเตรียมจัดการกับอุปสรรคด้วย

                                                            
66Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 

Three Rivers Press, 2002), 1, 4, 13, 23, 26, 134. 
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วิธีการเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของวิธีคิดความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคดีมากขึ้น
เท่าน้ัน67 

 ไซเบิร์ท (Al Siebert) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า ความสามารถในการฟื้นตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค ไว้ว่าหมายถึงความสามารถท่ีฟ้ืนตัวจากอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย และการก้าวข้าม
อุปสรรคไปได้ และกล่าวถึงข้อดีของความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคด้วยว่าคนที่มี
สุขภาพดีจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงวุ่นวาย ความกดดันที่ไม่จบสิ้น และอุปสรรคที่รบกวนให้ดีขึ้น 
และดีขึ้นได้อย่างไรทําไมคนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคมักจะจัดการกับ
อุปสรรคใหญ่ๆได้ง่ายดายกว่าคนอ่ืนๆ พวกเขาจะแก้ไขชีวิตที่วุ่นวายของเขาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะ
กับเขา และพยายามก้าวข้ามอุปสรรค และพัฒนาเป็นความแข็งแกร่งให้กับตนเองต่อไปไซเบิร์ท (Al 
Siebert) กล่าวเพ่ิมอีกว่าถ้าคุณมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคมากข้ึนเท่าไหร่ 
คุณก็สามารถจัดการการเปล่ียนแปลง อุปสรรคได้รวดเร็วและง่ายขึ้นเท่าน้ัน ซึ่ง การควบคุม การมอง
โลกในแง่ดี ความแกร่ง การต้านทานความเครียด การเติบโตหลังจากหลังจากบาดเจ็บ ความคิด
สร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกการเอาชีวิตรอด เหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะหลักของ
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค68 

 มอร์แกน (Mark Morgan) กล่าว่า ความสามารถของครูที่จะฟื้นตัวจากการเผชิญ
เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคน้ันมีอิทธิพลมาจาก การยึดมั่นในคําสัญญา การสนับสนุนทางสังคม (ชีวิต
ส่วนตัว) และการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ69 

 สทอล์ซ และไวเฮนไมเออร์ (Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer) กล่าวว่า 
ความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคน้ันเก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จประกอบด้วย 

                                                            
67Robert Brooks and Sam Goldstein, The power of Resilience (United States 

of America: McGraw-Hill, 2003), 203. 
68Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 

and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), Preface, 
5, 32-33, 121.  

69Mark Morgan, “Resilience and recurring adverse events: testing an assets-
based model of beginning teachers’ experiences,” The Irish Journal of Psychology 
32, 3-4 (2011): 100. 
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค นวัตกรรม ทัศนคติ 
พลังกําลัง สุขภาพ70 

 วิลเลียม (Mark W. Willams) กล่าวว่า ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค
นั้นเป็นทั้งบุคลิกส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน เช่น ความเป็นไปได้ของการก้าวข้าม
อุปสรรค71 

 ทริพาทิ (Susan Tripathi) กล่าวว่า การจัดการและประสบความสําเร็จในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมควรควบคู่ไปการมี IQ และ EQ จะต้องว่าจ้างผู้นําที่มีความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรคสูง (AQ) และมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค จะช่วยให้องค์กรคงอยู่
และประสบความสําเร็จนอกจากน้ีผู้นําระดับสูง บริษัทอุตสาหกรรมช้ันนํา และรัฐบาลทั่วโลก ก็ยังใช้
โปรแกรม AQ® เพ่ือส่งเสริมหรือปฏิรูปผลการปฏิบัติงาน คติธรรม ความสามารถในการผลิต การรักษา
ไว้ นวัตกรรม พลัง ความสามารถในการตอบสนองต่อการเรียนเปลี่ยนแปลง การจ้างงาน การ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาตัวแบบ การแก้ไขปัญหา คน การมองโลกในแง่ดี ภาวะผู้นํา วัฒนธรรม
องค์กรทริพาทิ (Susan Tripathi) ยังกล่าวอีกว่า AQ® มีอิทธิพลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น การฟ้ืนตัวจาก
การผ่าตัดระดับขีดความเจ็บปวด ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการแข่งขัน การมองโลกในแง่ดี 
การตัดสินใจ ผลการปฏิบัติงาน ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ความอดทนความแข็งแกร่ง72 

 
 

                                                            
70Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer, Turning everyday struggles into 

everyday greatness. The Adversity Advantage (New York: Simon and Schuster, 
2010), 76 

71M. W. Williams, The relationship between principal response to adversity 
and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 

72Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong 
Business Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, 
Mumbai, 2011), 64-73. 
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 โอลิลา (Rowel G. Olila) กล่าวว่า ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรค
ในทางจิตวิทยา หมายถึง แนวคิดของนิสัยส่วนบุคคลที่จะรับมือกับความเครียดและรับมืออุปสรรค73 

 ริชาร์ด (Matthieu Ricard) ได้ศึกษาเร่ืองความสุข และพบว่าการสร้างความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคน้ันมีอิทธิพลต่อวิธีที่บุคคลจัดการกับอุปสรรค74 

 รีด และสทอล์ซ (James Reed and Pual G. Stoltz) พอลใช้เวลากว่า 10 ปีในการ
ค้นพบและสอนวิธีการและทฤษฎีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้กันทั่ว
โลกเพ่ือวัดความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคของมนุษย์75 

 วอล์ช (Froma Walsh) ได้กล่าวว่าความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรค
หมายถึงความสามารถที่จะฟ้ืนตัวจากอุปสรรคที่แข็งแกร่ง76 

 ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่าวิชาเก่ียวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) มองปัญหาแค่เรื่องช่ัวคราวมันไม่อยู่กับเรานาน 
ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือไม่เกิดจากปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC 
(Internal Locus of Control) แต่ถ้าล้มแล้วสามารถลุกขึ้นต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว คือฟ้ืนตัวเร็ว77 

 จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมา สรุปได้ว่าการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเป็นสิ่งที่จําเป็น
อย่างย่ิงสําหรับผู้บริหารเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค และไม่สามารถฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคได้ ก็
ก่อให้เกิดความล้มเหลว ความวุ่นวาย และความกดดัน เพราะถ้าผู้บริหารเมื่อถา้ล้มแล้วสามารถลุกขึ้น
ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว คือฟ้ืนตัวเร็ว ก็จะสามารถบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
ฉะน้ันผู้บริหารจึงควรมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือที่จะ

                                                            
73 Rowel G. Olila, “Adversity Quotient and Personal Characteristics as 

Correlates of the Personality-Temperament Traits of Educations in Selected Public 
and Private Educational Institutions” (Dissertation, The Faculty of the School of 
Graduate Studies Manuel L. Quezon University, Manila, 2012), 6. 

74Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 115. 

75James Reed and Paul G. Stoltz, Put Your Mindset to Work (England: 
Penguin Books, 2011), 61. 

76Froma Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edition (New York: The 
Guilford Press, 2006),4. 

77ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย
ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 111. 
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สามารถนําภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนดได้ ดังคํากล่าวที่ว่า “ถ้าเราล้มแล้วไม่ลุกขึ้นสู้ 
แล้วเราจะเรียนรู้วิธีการทรงตัว เพ่ือไม่ให้ล้มลงอีกคร้ังได้อย่างไร” 

3. การเรียนรู้ 
 การเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญ ไม่ว่าจะมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือการเรียนรู้จาก

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เมื่อต้องพบกับอุปสรรคก็จะไม่คิดว่ามันคือจุดจบ หรือคิดล้มเลิกยอมแพ้
ไป แต่จะคิดว่าอุปสรรคเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของความท้าทายที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จ และเรียนรู้
วิธีการใหม่ๆที่จะมาต่อกรกับอุปสรรค มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการเรียนรู้ดังน้ี 

 การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์: ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สามารถใช้เป็น
ตัวพยากรณ์ความสําเร็จของสิ่งต่างๆ ได้ถึง 17 ประการ ได้แก่ 

1. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
2. แรงจูงใจ (Motivation) 
3. การมอบอํานาจแก่พนักงาน (Empowerment) 
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
5. การเพ่ิมผลผลติ (Productivity) 
6. การเรียนรู้ (Learning) 
7. พลังงาน (Energy) 
8. ความหวัง (Hope) 
9. ความสุข ความกระปรี้กระเปร่าและความสนุกสนาน (Happiness, vitality, and joy) 
10. สุขภาพอารมณ์ (Emotional health) 
11. สุขภาพกาย (Physical health) 
12. การยืนกราน เดินหน้าไม่ลดละ (Persistence) 
13. ความยืดหยุ่น (Resilience) 
14. การพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Improvement over time) 
15. เจตคติ (Attitude) 
16. การมีอายุยืน (Longevity) 
17. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Response to change) 



52 

 

ซึ่ งพบว่าการเรียนรู้ (Learning) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ต่างก็เป็น
คุณลักษณะของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์
ความสําเร็จของสิ่งต่างๆ ได้78 

ซาลิกแมน (Martine E.P. Seligman) ได้ศึกษาเรื่องการมองโลกในแง่ดี จะเปลี่ยนใจและ
เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างไร พบว่า คนบางคนเมื่อพบกับอุปสรรคก็คิดว่ามันคือจุดจบ และก็จะล้มเลิก
ยอมแพ้ไป แต่สําหรับคนอ่ืนๆ อุปสรรคเป็นเพียงจุดเ ร่ิมต้นของความท้าทายที่จะนํามาซึ่ ง
ความสําเร็จ79 

วรวรรณ หงษ์กิตติยานนท์ กล่าวว่า พนักงานที่มีการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้ต่างกันมีระดับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่างกัน80 

ปลีนา บางกราย กล่าวว่า บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้านความมีนวัตกรรม ความกล้า
เสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขันและความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมิติการควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ81 

ไจน์ (Priyanka Jain) กล่าวว่า ตัวแปรความสามาถในการฟันฝ่าอุปสรรคท่ีศึกษาในอินเดีย 
ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลสําเร็จของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน 
ความสามารถทางวิชาการ ความสําเร็จทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาวะผู้นํา การกําหนด
แผน เพศ อายุและพบว่า ตัวแปรความสามาถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ 
ความสําเร็จทางคณิตศาสตร์ การกําหนดแผน ความเครียดในการทํางาน แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ 

                                                            
78สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,

การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์: ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient : AQ) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), ก, 10-11. 

79Martin E.P. Seligman, LEARNED OPTIMISM how to change your Mind and 
your Life (United States of America, 2006), 259. 

80วรวรรณ หงษ์กิตติยานนท์, “เชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
และการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานโรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย์แห่งหน่ึง” (ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549), บทคัดย่อ. 

81ปลีนา บางกราย, “ความสามารถในการเผชิญฟันฝ่าอุปสรรค บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ 
ภูมิความรู้ความชํานาญ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทท่ีพัก ในเขต
พ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ พ.ศ.2547 ประเทศไทย” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 
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ความสามารถในการทํางาน บุคลิกลักษณะ การเป็นพ่อแม่ของเด็กพิเศษและเด็กปกติ ศาสนา ความ
พึงพอใจในงาน รูปแบบภาวะผู้นํา ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเด่น ความมีจิตวิญญาณ ความมี
อิสระ มีความมั่นใจในตนเอง ความทะเยอทะยาน เพศ82 

เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) กล่าวว่า อุปสรรคสําคัญที่เข้า
มากระทบกับความแข็งแกร่งภายในของเราน้ันอยู่กับรูปแบบกระบวนการรับรู้ของเรา ซึ่งก็คือวิธีหรือ
รูปแบบการคิดการมองโลกและตีความเหตุการณ์ที่ทุกๆคนมีการพัฒนามาจากวัยเด็ก83 

สรุปว่า การเรียนรู้เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
กล่าวคือ เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคก็สามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแก้ไขอุปสรรคที่พบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารองค์กร 

4. การมองโลกในแง่ดี 
 ผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะเป็นผู้ที่ยอมรับความจริง รู้ว่าจะแก้ไขอุปสรรคได้อย่างไร ผู้ที่มองโลก

ในแง่ดีจะเรียนรู้บทเรียนจากอุปสรรค และคิดหาทางเลือกเพ่ือเป็นวิธีการแก้ไขไปสู่สิ่งใหม่ๆ ได้ 
 อาทิตตา กลับเพ่ิมพูล ได้กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดีประกอบด้วย 
 1. การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเป็นชีวิตเป็นเรื่องน่าต่ืนเต้น และมีความหมาย 
 2. ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 3. ความมั่นใจและมีทัศนคติว่า “Can-Do” 
 4. ความสามารถในการควบคุมตนเองให้เกิดความมุมานะ 
 5. ความรับผิดชอบต่อตนเองสูง 
 6. ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 
 7. ประสบความสําเร็จในชีวิต84 

                                                            
82PriyankaJain, “Development of a Programme for Enhancing Adversity 

Quotient® of STD VIIIth  Students” (Master of Education, Department of Education 
S.N.D.T. Women’s University, 2012-2013), 34-35. 

83Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 
Three Rivers Press, 2002), 12. 

84อาทิตา กลับเพิ่มพูน , “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐ
แห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 10. 
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 สุวรรณา ม่วงงาม ได้ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่า เป็นอารมณ์หรือทัศนคติที่
ทําให้บุคคลที่มีลักษณะการมองโลกในแง่ดีประเมินสถานการณ์ในอนาคตว่าจะประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายดังที่ต้ังไว้ เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว บุคคลน้ันเช่ือว่าตนสามารถจัดการกับ
อุปสรรคน้ันได้ และจะเพ่ิมความพยายามมากขึ้นเพ่ือให้ตนประสบความสําเร็จ85 

 ริชาร์ด (Matthieu Ricard) กล่าวว่า ถ้าเราพิจารณาวิธีที่คนเรารู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิต ซาบซึ้งกับคุณภาพของช่วงชีวิต สร้างอนาคตของพวกเขาและก้าวข้ามอุปสรรคได้นั้น นอกจาก
การ มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์แล้ว พบว่าการมองโลกในแง่ดีก็มีส่วนสําคัญที่ไม่ควรละเลย และริชาร์ด 
(Matthieu Ricard) พบอีกว่าคนมองโลกในแง่ดีจะมีปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์และมีการคิดริเริ่มมากกว่า
พวกเขายอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง แล้วรีบแยกแยะอุปสรรคทั้งหลายด้วยทัศนะคติเชิงบวก
เรียนรู้จากมันจนได้คําตอบใหม่ๆ เป็นทางเลือก86 

 เซเกอร์สตอร์ม และคณะ (Segerstorm, et al) กล่าวว่า ผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะเผชิญปัญหา
ในเชิงสร้างสรรค์ มุ่งแก้ปัญหาทั้งในทางพฤติกรรมและความคิด การหาแหล่งช่วยเหลือรอบด้าน    
เลี่ยงการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี87 

 เอ็ดการ์ ชายน์ และคณะ (Edger H. Schein, et al.) ได้กล่าวว่า รูปแบบการมองโลกใน
แง่ดีเป็นองค์ประกอบที่ทําให้บุคคลมีสุขภาพดี ช่วยลดความเครียดลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย มีสติมี
ความมั่นคงทางอารมณ์เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพ่ิม
ระดับความสําเร็จมากข้ึน88 

                                                            
85สุวรรณา ม่วงงาม, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของ

ตน และผลการปฏิบัติงานของวิศวกร: กรณีศึกษากลุ่มบริษัทแห่งหนึ่ง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 9. 

86Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 216-223. 

87S.C. Segerstorm, “Optimism is associated with mood coping and immune 
change in response to stress,” Journal of Persinality and Social Psychology 74, 6, 
(1998): 1646-1655. 

88Edger H. Schein, Career Dynamics: Matching Individual and Organizational 
Needs (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company), 1078. 
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 เซลิกแมน (Martine E.P. Seligman) กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดีมีพลังที่จะทําให้เรา
สามารถแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาชนะได้89 เมื่อคุณพบกับอุปสรรค การมองโลก
ในแง่ดีคือทักษะที่สําคัญ และเช่ือว่าการมองโลกในแง่ดีและความสามารถในการฟ้ืนตัวจากอุปสรรค
เป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จทางวิชาการซึ่งระบุว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญอุปสรรคแล้วไม่รู้สึก
หมดหวังในชีวิต มีพลังที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคได้จนประสบความสําเร็จในที่สุด คนที่มองโลกในแง่ดี
จะมีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การเรียน มากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย90 การมองโลกในแง่ดีทํา
ให้เกิดความสําเร็จในการปรับตัวสูงและมีความสัมพันธ์กับเกรดเฉล่ีย ทําให้มีความสําเร็จในการทํางาน 
การเรียนและกีฬามากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย91 

 แครร์ (Alen Carr) ได้กล่าวว่า คนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคจะไม่หยุดที่
ดําเนินตามเป้าหมายที่คุณค่าของเขา และจะบังคับตัวเองใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจัดการ ดังน้ัน
พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้92 

 ปัญจภร หอมฤทัยกมล ศิวิมล คํานวล และอาทิตา กลับเพ่ิมพูนกล่าวว่า การมองโลกในแง่
ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค93 

                                                            
89Martin E.P. Seligman, Authentic Happiness (Using the new positive 

psychology to realize your potential for lasing fulfillment) (New York, 2002), 24. 
90Martin E.P. Seligman, LEARNED OPTIMISM how to change your Mind and 

your Life (United States of America, 2006), 15, 142. 
91A. J. Martin, W. H. Marsh, and R. L.A Debus, “Quadripolar need achievement 

representation of self–handicapping and defensive pessimism,” American Educational 
Research Journal 38, 3 (2001): 538-610. 

92 Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 
strength) (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2004), 82. 

93ปัญจภร หอมฤทัยกมล, “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), บทคัดย่อ. 

ศิวิมล คํานวล, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรค และความสุข กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 
บทคัดย่อ. 
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 ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน กล่าวว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานกับการมองโลกในแง่ดี94 

 สุภะ อภิญญาภิบาล กล่าวว่า ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี ความเช่ืออํานาจภายในตน 
ลักษณะความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค ส่วนตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค95 

 วิลเลียม (Mark W. Williams) กล่าวว่า การรับรู้การมองโลกในแง่ดี และความแกร่งน้ัน
เก่ียวข้องโดยตรงกับความสามารถในการยืนหยัดต่ออุปสรรคของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบัน ความ
แกร่งก็เหมือนกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นตัวทํานายที่ดีที่จะทํานายด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและ
จิตใจเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค96 

 วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรคได้แก่ 1). ความฉลาดทางอารมณ์ 2). การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3). ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 4). การมองโลกในแง่ดี 5). การกํากับตนเอง และได้ให้ความหมายของการมองโลกในแง่
ดี ว่าคือความคิดหรือความเช่ือรวมถึงการมองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตทางบวก โดยมองวิกฤติ
และปัญหาต่างๆ เป็นโอกาส ว่ามีทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถต่อสู้กับปัญหา ไม่ย่อท้อ

                                                                                                                                                                          

อาทิตา กลับเพ่ิมพูน, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง”         
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), บทคัดย่อ. 

94ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน, “ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การมองโลกในแง่ดีกับความเครียดในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิต” (ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,2552),บทคัดย่อ. 

95สุภะ อภิญญาภิบาล, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการกับความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550), บทคัดย่อ. 

96M. W. Williams, The relationship between principal response to adversity 
and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 
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หรือเลี่ยงหนีโดยจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลวร้าย มีโอกาสท่ีจะพลิกผันสภาพที่เลวร้ายให้กลับมา
อยู่ในสภาพการณ์ที่ดีขึ้นได้97 

 ทริพาทิ (Susan Tripathi) กล่าวว่า การต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่างย่ังยืนน้ันต้องสร้างและ
ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีและพบว่าผู้นําระดับสูง บริษัทอุตสาหกรรมช้ันนํา และรัฐบาลทั่วโลก ใช้
โปรแกรม AQ®ส่งเสริมหรือปฏิรูปผลการปฎิบัติงาน คติธรรม ความสามารถในการผลิต การรักษาไว้ 
นวัตกรรม พลัง ความสามารถในการตอบสนองต่อการเรียนเปลี่ยนแปลง การจ้างงานการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาตัวแบบ การแก้ไขปัญหา คน การมองโลกในแง่ดี ภาวะผู้นํา วัฒนธรรม
องค์กรนอกจากน้ัน ทริพาทิ (Susan Tripathi) ยังกล่าวอีกว่า AQ® มีอิทธิพลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น การ
ฟ้ืนตัวจากการผ่าตัด ระดับขีดความเจ็บปวด ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแข่งขัน การมอง
โลกในแง่ดี การตัดสินใจ ผลการปฎิบัติงาน ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความอดทนความแข็งแกร่ง98 

 ริชาร์ด (Matthieu Ricard) ศึกษาเรื่องความสุข กล่าวว่า ถ้าเราพิจารณาวิธีที่คนเรารู้ถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซาบซึ้งกับคุณภาพของช่วงชีวิต สร้างอนาคตของพวกเขาและก้าวข้าม
อุปสรรคได้น้ัน นอกจากการมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์แล้ว พบว่าการมองโลกในแง่ดีก็มีส่วนสําคัญที่ไม่
ควรละเลย คนมองโลกในแง่ดีจะมีปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์และมีการคิดริเริ่มมากกว่า พวกเขายอมรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง แล้วรีบแยกแยะอุปสรรคทั้งหลายด้วยทัศนะคติเชิงบวกเรียนรู้จากมัน
จนได้คําตอบใหม่ๆ เป็นทางเลือก99 

 วอล์ช (Froma Walsh) กล่าวว่าการศึกษาวิจัยมีเอกสารยืนยันว่าผลทางจิตวิทยาและ
กายภาพมีอิทธิพลต่อการมองโลกในแง่ดีที่จะจัดการกับความเครียด ฟ้ืนตัวจากวิกฤติ และก้าวข้าม
อุปสรรคไปสู่ความสําเร็จ ฟอร์มา (Froma Walsh)กล่าวอีกว่าเมื่อเราพบว่าลูกค้าของเรากําลังมีความ

                                                            
97วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน

อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ, 59. 

98Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong 
Business Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, 
Mumbai, 2011), 64-73. 

99Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 216-223. 
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ทุกข์ยาก เราจะต้องค่อยๆซึมซับความหวังและการมองโลกในแง่ดีให้กับเขา เพ่ือที่จะช่วยให้เขา
สามารถเอาชนะอุปสรรคของเขาได้100 

 แครร์ (Alen Carr) กล่าวว่าพ่อแม่ที่มองโลกในแง่ดีจะส่งเสริมให้บุตรจัดการกับอุปสรรค
ด้วยวิธีการมองโลกในแง่ดี ผลักดันการมองโลกในแง่ดีและการเดินหน้าไม่ลดละ การมองโลกในแง่ดี
น้ันเป็นความสามารถที่จะมองในด้านที่ดีสว่างของสิ่งต่างๆ แม้แต่เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคก็ตาม101 

 สทอล์ซ (Pual G. Stoltz) ได้กล่าวอีกว่า ความแกร่งก็เหมือนกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่ง
นับว่าเป็นเคร่ืองทํานายที่แม่นยําต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค102 

 ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่าวิชาเก่ียวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) มองปัญหาแค่เร่ืองช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรานาน 
ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือไม่เกิดจากปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC 
(Internal Locus of Control) แต่ถ้าล้มแล้วสามารถลุกข้ึนต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว คือฟ้ืนตัวเร็วมองว่า
ตนเองมีความสามารถที่เราเรียกว่า Self-Efficacy มองโลกในแง่ดีและมีความสุข103 

 ขัตติยา นํ้าทอง วิจัยพบว่า การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการ
ฝ่าฟันอุปสรรค104 

 สรุปได้ว่าการมองโลกในแง่ดีนั้นช่วยให้ผู้บริหารมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคได้ 
เน่ืองจากผู้ที่มองโลกในแง่ดีที่จะสามารถจัดการกับความเครียด ฟ้ืนตัวจากวิกฤติ มองวิกฤติและปัญหา
ต่างๆ เป็นโอกาส มีทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล และก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ความสําเร็จได้ 
 

                                                            
100Froma Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edition (New York: The 

Guilford Press, 2006), 148. 
101Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 

strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 84, 113. 
102Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 63. 
103ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย

ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 111. 
104ขัตติยา น้ํายาทอง, “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 11. 
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5. การกํากับตนเอง 
 การกํากับตนเองคือการที่บุคคลมีความสามารถในการควบคุมจัดการกับตนเองทั้งร่างกาย

และความคิด มีความอดทนต่ออุปสรรค สามารถบังคับตนเองในการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจนประสบความสําเร็จ 

 ขัตติยา น้ํายาทอง ได้ให้ความหมายของการกํากับตนเองว่าหมายถึงความสามารถในการ
เอาใจใส่ จดจ่อ อดทน มีวินัยในการบังคบัตนเองทั้งทางร่างกายและอารมณ์ในการกระทําหรือแสดง
พฤติกรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้สึกหรือทักษะต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้ต้ังไว้จนกว่าจะ
ประสบความสําเร็จและยังกล่าวอีกว่า การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรค105 

 วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากรกล่าวว่า การกํากับตนเอง คือการที่บุคคลมีความสามารถควบคุม
จัดการตนเอง เอาใจใส่ อดทน มีวินัยในการบังคับตนเองในการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้ต้ังไว้จนกว่าจะประสบความสําเร็จ ซึ่งพบด้วยว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ 1). ความฉลาดทางอารมณ์   
2). การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3). ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4). การมองโลกในแง่ดี 5). การกํากับ
ตนเอง106 

 มาร์คแมน, บารอน, และบอลคิน (Gidoen D. Marlman, Robert A. Baron, and 
David B. Balkin) กล่าวว่าผู้ประกอบมีความสามารถในการกํากับตนเองและความเพียรพยายามสูง
กว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการเมื่อมีการควบคุมอุปสรรคและความรับผิดชอบ107 

  

                                                            
105ขัตติยา น้ํายาทอง, “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 11, 131. 

106วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 51. 

107Gideon D. Markman, Robert A. Baron, and David B. Balkin, “Are perseverance 
and self-efficacy costless? Assessing entrepreneurs’ regretful thinking,” Journal of 
Organizational Behavior J. Organiz. Behav (2005): 1-19. 
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 แครร์ (Alen Carr) ยังกล่าวว่าความริเริ่มสร้างสรรค์คือคนที่มีลักษณะกล้าเสี่ยงอย่าง
สมเหตุสมผล กล้าก้าวข้ามอุปสรรค การกํากับตนเองและความอดทนต่อสิ่งที่ไม่แน่นอน108 

 แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า กระบวนการกํากับตนเองมีจุดเร่ิมต้นที่สําคัญคือ บุคคล
ต้องรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็จของบุคคลน้ันเกิดจากการกํากับตนเอง และจะทําให้
บุคคลน้ันสามารถพ่ึงพาตนเองได้109 

 พรธิภา ศรีเหรา กล่าวว่าเชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค จริยธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค และเชาวน์อารมณ์ด้านการกํากับตนเอง เชาวน์อารมณ์ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกและ
ความสามารถในการและฟันฝ่าอุปสรรคด้านการควบคุมสามารถร่วมทาํนายจริยธรรมได้110 

 ริชาร์ด (Matthieu Ricard) ศึกษาเรื่องความสุข และพบว่าความโกรธช่วยให้เราเอาชนะ
อุปสรรคที่อาจขัดขวางไม่ให้เราได้สิ่งที่ปรารถนา หรือสิ่งที่อาจคุกคามเรา แต่ไม่มีนักทฤษฎีคนใดช้ีว่า
ความโกรธหรืออารมณ์อ่ืนๆ ของมนุษย์ที่วิวัฒนาการมานั้นไม่สามารถปรับเข้ากับชีวิตปัจจุบันของเรา
ได้อีกแล้วทักษะท่ีใช้ในการจัดการกับอุปสรรคหรือการข้ามกําแพงแห่งอุปสรรคส่วนมากประกอบด้วย
การยอมรับความคิดของตนเอง111 

 ไซเบิร์ท (Al Siebert) กล่าวว่าการตอบสนองของเราจะเป็นตัวที่ระบุการกระทําของเรา
หลังจากถูกคุกคามหรือเผชิญกับอุปสรรคซึ่งจะถูกช้ีนําจากจิตสํานึกของเราเอง112 

  

                                                            
108Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 

strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 84, 113. 
109Albert Bandura, Social foundation of thought and action: A social 

cognitive theory (New Jersey: Practice - Hall, 1986), 175. 
110พรธิภา ศรีเหรา, “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ จริยธรรม และความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักการเมือง: กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล”      
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2551), บทคัดย่อ. 

111Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 128,263. 

112Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 
and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), 3. 
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 เบนนิสและโทมัส (Bennis and Thomas) กล่าวว่าผู้นําผู้ย่ิงใหญ่มทีักษะที่สําคัญ 4 ทักษะ
ด้วยทักษะที่จาํเป็นที่สุดคือ “ความสามารถในการปรับตัว”เป็นความสามารถท่ีน่าอัศจรรย์ที่สามารถ
ชนะอุปสรรคและทําให้แข็งแกร่งกว่าแต่ก่อน113 

 ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่า คนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ)สูง ควร
จะเป็นพวก Internal Locus of Control เป็นผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ไม่รอให้ฟ้าลิขิต ไม่
ปล่อยไปตามดวง114 

 สทอล์ซ (Stoltz) กล่าวว่า การมีความสามารถในการกํากับตนเอง ควบคุมตนเอง หรือ
การเป็นผู้จัดการชีวิตของตนเองเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญอันจะส่งผลให้บุคคลมีความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรค โดยบุคคลที่มีการกํากับตนเองที่ดีจะสามารถบังคับตนเองได้ทั้งร่างกายและอารมณ์ 
พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาต่างๆ และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถเผชิญเหตุการณ์
ต่างๆ และแก้ปัญหาได้115 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการกํากับตนเองทําให้ผู้บริหารรู้ว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ 
สามารถระบุการกระทําของตนเองได้หลังจากถูกคุกคามหรือเผชิญกับอุปสรรคอยู่ ซึ่งเหล่าน้ีสามารถ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ 

6. แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 แรงผลักดันที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคได้แก่ปัจจัยภายนอกต่างๆ คือ 

การมีวัฒนธรรมที่ดี มีชุมชนที่ดี มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ  
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี ครอบครัวที่ดี ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเช่ือในการ
ควบคุม และมีบรรยากาศในที่ทํางานที่ดีเหล่าน้ีเปรียบเสมือนตัวช่วยที่จะแก้ไขอุปสรรคต่างๆให้
ประสบความสําเร็จไปได้ ซึ่งในเรื่องแรงผลักดันที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคน้ีได้มี
นักการศึกษาให้ทัศนะไว้ดังน้ี 

 แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองเกิดจากปัจจัย
ต่างๆ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยความสําเร็จในการกระทําที่ผ่านมา (Enactive Master Experience) 

                                                            
113Warren G. Bennis and Robert J. Thomas, Crucibles of Leadership (United 

States of America: Harvard Business School Publishing, 2002), 40. 
114ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย

ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 112. 
115Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities. 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 62. 
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2) การสังเกตจากผู้อ่ืน (Vicarious Experience) 3) การพูดชักจูง (Verbal persuasion) 4) สภาวะ
ทางกายภาพ และอารมณ์ (Physiological and Affective State)116 

 ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่า วิชาเก่ียวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) มองปัญหาแค่เร่ืองช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรานาน 
ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือไม่เกิดจากปัจจัยภายใน117 

 ทริพาทิ (Susan Tripathi) กล่าวว่า เพ่ือที่จะจัดการและประสบความสําเร็จในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปการมี IQ และ EQ จะต้องว่าจ้างผู้นําที่มีความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรคสูง (AQ)118 

 ไจน์ (Priyanka Jain) กล่าวว่า ตัวแปรความสามาถในการแก้ไขอุปสรรคที่ศึกษาในอินเดีย 
ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลสําเร็จของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน 
ความสามารถทางวิชาการ ความสําเร็จทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาวะผู้นํา การกําหนด
แผน เพศ อายุและพบว่า ตัวแปรความสามาถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ 
ความสําเร็จทางคณิตศาสตร์ การกําหนดแผน ความเครียดในการทํางาน แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ 
ความสามารถในการทํางาน บุคลิกลักษณะ การเป็นพ่อแม่ของเด็กพิเศษและเด็กปกติ ศาสนา ความ
พึงพอใจในงาน รูปแบบภาวะผู้นํา ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเด่น ความมีจิตวิญญาณ ความมี
อิสระ มีความมั่นใจในตนเอง ความทะเยอทะยาน เพศ119 

 วิลเลียม (Mark W. Williams) กล่าวว่า การรับรู้การมองโลกในแง่ดี และความแกร่งน้ัน
เก่ียวข้องโดยตรงกับความสามารถในการยืนหยัดต่ออุปสรรคของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบัน ความ

                                                            
116Albert Bandura, Social Foundation of thought and action (A Social 

Cognitive Theory. N.J.: Prentice-Hall, 1986), 393-395. 
117ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย

ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์,2551), 111. 
118Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong 

Business Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, 
Mumbai, 2011), 64-73. 

119Priyanka Jain, “Development of a Programme for Enhancing Adversity 
quotient® of STD VIIIth Students” (Master of Education, Department of Education 
S.N.D.T. Women’s University,2012-2013), 34-35. 
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แกร่งก็เหมือนกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นตัวทํานายที่ดีที่จะทํานายด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและ
จิตใจเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค120 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าแรงผลักดันที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคคือ ปัจจัย
ภายนอกต่างๆ การมีวัฒนธรรมที่ดี มีชุมชนที่ดี มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี ครอบครัวที่ดีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
เช่ือในการควบคุม และมีบรรยากาศในที่ทํางานที่ดีที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารได้อย่างประสบ
ความสําเร็จ ถึงแม้ว่าจะพบกับอุปสรรคก็ตาม สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถแก้ไข
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ 

7. ความสําเร็จทางวิชาการ 
 ผู้ที่มีความสําเร็จทางวิชาการได้นั้น คือผู้ที่ผ่านอุปสรรคมาแล้วรู้ว่าจะแก้ไขอุปสรรคได้

อย่างไร ได้เรียนรู้บทเรียนจากอุปสรรค และคิดหาทางเลือกเพ่ือเป็นวิธีการแก้ไขไปสู่สิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้
ประสบความสําเร็จได้ 

 ไซเบิร์ท (Al Siebert) กล่าวถึงงานวิจัยของแม๊คเคนแลนด์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ประสบ
ความสําเร็จสูงน้ันจะไม่ปะทะกับอุปสรรคด้วยการมองโลกในแง่ดีทันที พวกเขาจะใช้เวลาในการ
คาดการณ์สิ่งต่างๆว่าสามารถผิดพลาดได้ก่อนตัดสินใจไปสู่เป้าหมายของเขา คนที่ประสบความสําเร็จ
จะพยายามคาดคะเนถึงอุปสรรค ข้อจํากัดส่วนบุคคล ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกําแพงต่างๆ121 

 สทอล์ซ และไวเฮนไมเออร์ (Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer) กล่าวว่าความ 
สามารถในการแก้ไขอุปสรรคน้ันเก่ียวข้องกับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความสําเร็จประกอบด้วย 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค นวัตกรรม ทัศนคติ 
พลังกําลัง สุขภาพ 122 

                                                            
120M. W. Williams, The relationship between principal response to 

adversity and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf,  

121Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 
and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), Preface, 121. 

122Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer, Turning everyday struggles into 
everyday greatness. The Adversity Advantage (New York: Simon and Schuster,  
2010), 76. 
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 ซาลิกแมน (Martine E.P. Seligman) กล่าวว่า คนบางคนเมื่อพบกับอุปสรรคก็คิดว่ามัน
คือจุดจบ และก็จะล้มเลิกยอมแพ้ไป แต่สําหรับคนอ่ืนๆ อุปสรรคเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของความท้าทาย
ที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จ123 

 แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า กระบวนการกํากับตนเองมีจุดเร่ิมต้นที่สําคัญคือ บุคคล
ต้องรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็จของบุคคลน้ันเกิดจากการกํากับตนเอง และจะทําให้บุคคล
นั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การกํากับตนเองมีจุดเร่ิมต้นที่สําคัญคือ บุคคลต้องรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เพราะ
ความสําเร็จของบุคคลน้ันเกิดจากการกํากับตนเอง และจะทําให้บุคคลน้ันสามารถพ่ึงตนเองได้124 

 ชนิธตา เกตุอําไพ ที่กล่าวว่า การกํากับตนเองเป็นกระบวนการในการควบคุมจัดการกับ
ตนเองเพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการที่บุคคลจะประเมินความสามารถ
ของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม บุคคลน้ันจะต้องกํากับตนเองที่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ัน
หากผู้บริหารมีการกํากับ ควบคุมและจัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะส่งผลต่อการบริหารประสบ
ความสําเร็จและช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคให้กับตนเองด้วย125 

 สรุปได้ว่าความสําเร็จทางวิชาการสามารถช่วยให้ผู้บริหารมีความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคได้ เน่ืองจาก ผู้ที่ความสําเร็จทางวิชาการแล้วน้ัน เป็นผู้ที่เมื่อพบกับอุปสรรคแล้ว จะไม่
ล้มเลิกหรือยอมแพ้ไปอย่างง่ายดาย จะดําเนินให้ถึงที่สุดเพ่ือให้เกิดความสําเร็จจนได้  

8. นวัตกรรม 
 นวัตกรรมในที่นี้ประกอบไปด้วยการมีพลัง กําลังและการทํางานเป็นทีม เหล่าน้ีล้วนแต่

เป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราต้องพบกับอุปสรรค กล่าวคือเมื่อเราพบกับอุปสรรคแล้วถ้าเรามีพลัง มีกําลังมี
แรงกายที่ จะต่อสู้กับอุปสรรค รวมทั้งมีผู้ร่วมอุดมการณ์ช่วยกันแก้ไขอุปสรรคเหล่าน้ันให้ผ่านพ้นไปได้ 
ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงนวัตกรรมดังน้ี 

 แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสําคัญและมี
อิทธิพลต่อการกระทําของบุคคลที่จะเลือกใช้ความพยายาม ความอดทนในการปฏิบัติงาน การคิดและ

                                                            
123Martin E.P. Seligman, LEARNED OPTIMISM how to change your Mind and 

your Life (United States of America, 2006), 259. 
124Albert Bandura, Social foundation of thought and action: A social 

cognitive theory (New Jersey: Practice - Hall, 1986), 237. 
125ชนิธตา เกตุอําไพ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการกํากับตนเอง

ในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 
บทคัดย่อ. 
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ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคล ในสถานการณ์เดียวกันบุคคลสองคนที่มีความสามารถไม่แตกต่างกัน
อาจจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานแตกต่างกันได้ ถ้าบุคคลสองคนน้ีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองแตกต่างกัน และในสถานการณ์ที่ ต่างกัน บุคคลเดียวกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติงานออกมาแตกต่างกันได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสถานการณ์น้ันๆ 
บุคคลที่เช่ือว่าตนเองมีความสามารถ จะมีความพยายามในการเผชิญอุปสรรคและความยากลําบาก 
และประสบความสําเร็จในที่สุด126 

 แครร์ (Alen Carr) กล่าวว่า ความริเริ่มสร้างสรรค์คือคนที่มีลักษณะกล้าเสี่ยงอย่าง
สมเหตุสมผล กล้าก้าวข้ามอุปสรรค รับรู้ความสามารถตนเอง และความอดทนต่อสิ่งที่ไม่แน่นอน127 

 เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) กล่าวว่า ความสามารถในการ
ฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคนั้นสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เปลี่ยนความล้มเหลวให้
เป็นความสําเร็จ การไร้ซึ่งกําลังเป็นมีพลัง ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเปลี่ยน
ผู้เคราะห์ร้ายเป็นผู้รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรือง คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค
จะไมย่อมให้อุปสรรคมากดดันการใช้ชีวิตของพวกเขา128 

 ไซเบิร์ท (Al Siebert) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องการควบคุม การมองโลกในแง่ดี ความแกร่ง 
การต้านทานความเครียด การเติบโตหลังจากหลังจากบาดเจ็บ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทาง
อารมณ์ และบุคลิกการเอาชีวิตรอด กล่าวว่า เหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะหลักของความสามารถในการฟ้ืน
ตัวจากการเผชิญอุปสรรค129 

 วอล์ช (Froma Walsh) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มและความเพียรพยายามเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญของความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค ซึ่งก็คือความสามารถที่มีความพยายาม
ที่ดี และช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้130 

                                                            
126R.I. Evens, Albert Bandura, The Man and His Ideas: A Dialogue (New uporl: 

Greenwood Press, 1989), 296. 
127Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 

strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 84, 154. 
128Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 

Three Rivers Press, 2002), 4. 
129Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 

and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), 2. 
130Froma Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edition (New York: The 

Guilford Press, 2006), 69. 
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 บรูคซ์ และโกลสเทน (Robert Brooks and Sam Goldstein) กล่าวว่า ยิ่งเราเตรียม
ความพร้อมที่จะพบกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงเป็นการเตรียมจัดการกับอุปสรรคด้วย
วิธีการเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของวิธีคิดความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคดีมากขึ้น
เท่าน้ัน131 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาองค์ความรู้ เ ก่ียวกับ
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์: ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กล่าวว่า 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความสําเร็จของสิ่ง
ต่างๆ ได้ถึง 17 ประการ ได้แก่ 

1. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
2. แรงจูงใจ (Motivation) 
3. การมอบอํานาจแก่พนักงาน (Empowerment) 
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
5. การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 
6. การเรียนรู้ (Learning) 
7. พลังงาน (Energy) 
8. ความหวัง (Hope) 
9. ความสุข ความกระปรี้กระเปร่าและความสนุกสนาน (Happiness, vitality, and joy) 
10. สุขภาพอารมณ์ (Emotional health) 
11. สุขภาพกาย (Physical health) 
12. การยืนกราน เดินหน้าไม่ลดละ (Persistence) 
13. ความยืดหยุ่น (Resilience) 
14. การพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Improvement over time) 
15. เจตคติ (Attitude) 
16. การมีอายุยืน (Longevity) 
17. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Response to change) 
 
 

                                                            
131 Robert Brooks and Sam Goldstein, The power of Resilience (United States 

of America: McGraw-Hill, 2003), 203. 
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ซึ่งพบว่าการเรียนรู้ (Learning) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ต่างก็เป็น
คุณลักษณะของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  (AQ)  และสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์
ความสําเร็จของสิ่งต่างๆ ได้132 

สรุปได้ว่านวัตกรรมในที่นี้ประกอบไปด้วยการมีพลัง กําลังและการทํางานเป็นทีม เป็น
ปัจจัยภายนอกท่ีช่วยให้ผู้บริหารมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคได้ เน่ืองจากเมื่อบุคคลมีพลัง มี
กําลังมีนวัตกรรม และมีการทํางานเป็นทีม เมื่อพบกับอุปสรรคแล้วเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้บริหารดําเนินให้
ถึงที่สุดเพ่ือให้เกิดความสําเร็จจนได้  
 
2. ความเป็นมาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (Rachamungkhalaphisek School) หมายถึง 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปีพุทธศักราช 2531 และ
เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา  

ปีพุทธศักราช 2531 โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จํานวน 31 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ได้รับประกาศให้เป็นโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในปีพุทธศักราช 
2531  

ปีพุทธศักราช 2532 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และเป็นประธานกลุ่ม 

ปีพุทธศักราช 2536 ขออนุมัติตราประจําโรงเรียน 
ปีพุทธศักราช 2539 กรมสามัญขอพระราชทานเครื่องหมายประจํากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติรัชมังคลาภิเษก และทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย 
ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเคร่ืองหมายของกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก 

ปีพุทธศักราช 2542 ประกาศพระราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เครื่องหมาย และอนุมัติหลักการให้
ผู้บริหาร และครูอาจารย์ประชุมกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก ปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 
เฉพาะผู้บริหาร ในเดือนกันยายน – ตุลาคม และ คร้ังที่ 2 ประชุมแสดงผลงานของครูผู้สอนของกลุ่ม 
ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 

                                                            
132สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,

การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์: ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), ก, 10-11. 
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จัดการศึกษาโดยน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาตามแนว
พระราชดําริ และดําเนินการวางแผนและพัฒนาเทคนิคกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลตาม
ปรัชญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก คือ “รักศักด์ิศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงาน
พระราชดําริ” ประกอบด้วยโรงเรียนทั่วประเทศ 33 โรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับช้ัน
ประถมศึกษา (2 โรงเรียน) และมัธยมศึกษา (31 โรงเรียน) แบ่งการดําเนินการตามภูมิภาคท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู่ 6 ภาค คือ 

ภาคกลาง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นโรงเรียนประธาน 

ภาคเหนือ 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดลําปาง 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัด
เชียงราย โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมัง
คลาภิเษก จังหวัดน่าน โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนนครชุมพิทยา
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ภาคตะวันออก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก จังหวัด
สระแก้ว โรงเรียนไผ่ดําวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลา
ภิเษก จังหวัดตราด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุดรธานี โรงเรียน
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รชัมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนปอพานพิทยา
คมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลา
ภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียน
กกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัด
ศรีสะเกษ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนรามวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก บ้านนายอ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โรงเรียนรัชมัง
คลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคใต้ 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
จังหวัดสงขลา 

การบริหารจัดการแต่ละภาคจะมีประธานและคณะกรรมการดําเนินงาน มีการนิเทศติดตาม
การดําเนินงาน และจัดทํา Best Practice บูรณาการ นําไปจัดแสดงเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งการประชุมสัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงาน แต่ละภาคจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จํานวน 33 แห่งดังน้ี 

ที่ โรงเรียน จังหวัด 
1 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ 
2 โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ลําปาง 
3 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เชียงราย 
4 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย 
5 ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก น่าน 
6 สาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก น่าน 
7 ไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สุโขทัย 
8 นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก พิษณุโลก 
9 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เพชรบูรณ์ 
10 ร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก สระแก้ว 
11 ไผ่ดําวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ฉะเชิงเทรา 
12 สะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ตราด 
13 น้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น 
14 นาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก อุดรธานี 
15 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ 
16 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ 
17 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม 
18 ปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม 
19 นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 
20 โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 
21 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี 
22 หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จํานวน 33 แห่งดังน้ี (ต่อ) 
ที่ โรงเรียน จังหวัด 
23 กกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก มุกดาหาร 
24 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ 
25 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ 
26 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์ 
27 ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ 
28 รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก สุรินทร์ 
29 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านนายอ กาฬสินธ์ุ 
30 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา อุบลราชธานี 
31 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี 
32 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ ฯ นครศรีธรรมราช 
33 บางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก สงขลา 

 
3. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 สุภะ อภิญญาภิบาล ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการกับความ 

สามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ผลการศึกษา
ปรากฏว่า ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี ความเช่ืออํานาจภายในตน ลักษณะความเป็นชายและลักษณะ
ความเป็นหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค133 

 ทิพารีกาญจนพิบูลย์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผู้นําตามทฤษฎีตาข่าย
การบริหารความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของผู้บรหิาร  
 

                                                            
133สุภะ อภิญญาภิบาล, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการกับความสามารถใน

การเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 
บทคัดย่อ. 
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และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย 
สามารถร่วมกันทํานายการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพได้134 

 อลิสสา มหาสวัสด์ิ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยชุมชน และความสามารถ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคของผู้นําชุมชนท่ีมีต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้าน
ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้านความสามารถในการควบคุมการ
แพร่กระจายของปัญหา ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้านความอดทนต่อปัญหา มีอิทธิพลต่อ
การเสริมสร้างพลังในชุมชนโดยรวม135 

 นฤมล เร่ืองรุ่งขจรเดช ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในการปฏบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทพัฒนา
โปรแกรมระบบงานแห่งหน่ึง พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคบางด้าน และ
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคม136 

 ศศิวิมล อุปนันไชย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: 
กรณีศึกษาในสํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ผลปรากฏว่า ความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยที่ความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ด้านการควบคุม ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ และด้านความ
อดทน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากน้ันบุคลิกภาพ

                                                            
134ทิพารี กาญจนพิบูลย์, “ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผู้นําตามทฤษฎีตาข่ายการ

บริหารความสามารถในการเผชิญ และฝ่าฟันอุปสรรคกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 

135อลิสสา มหาสวัสด์ิ, “อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยชุมชน และความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรคของผู้นําชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 

136นฤมล เรื่องรุ่งขจรเดช, “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในการปฏบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทพัฒนา
โปรแกรมระบบงานแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคจิตวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 
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แบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค137 

 ภัทรญาณี จงธนะพิพัฒน์ศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพในบริษัทยาต่างชาติช้ันนํา: กรณีศึกษา
พนักงานขายเภสัชภัณฑ์ พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ138 

 เนาวรัตน์ อ่ิมใจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน: กรณีศึกษาบุคลากรสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหน่ึง ผลปรากฏว่า ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคและการสนับสนุนทางสังคมกับบุคลากรเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกองค์การ139 

 ศุภกานต์ น่วมจะโป๊ะ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การรับรู้การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงาน 
 
 

                                                            
137ศศิวิมล อุปนันไชย, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ ความสามารถ

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษาใน
สํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา ภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), บทคัดย่อ. 

138ภัทรญาณี จงธนะพิพัฒน์, “บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคกับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพในบริษัทยาต่างชาติช้ันนํา: กรณีศึกษาพนักงานขาย
เภสัชภัณฑ์” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคจิตวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), บทคัดย่อ. 

139เนาวรัตน์ อ่ิมใจ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน: กรณีศึกษาบุคลากรสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 
บทคัดย่อ. 
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พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผลปรากฏว่า การพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกองค์การ140 

 ณัชชา เพชรสากล ศึกษาบุคลิกภาพเชิงรุก ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานขายทางโทรศัพท์: กรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศภัยแห่ง
หน่ึง ผลปรากฎว่า ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และรับรู้
ความสําเร็จในอาชีพในระดับสูง, บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค, ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการับรู้
ความสําเร็จในอาชีพ, ตัวแปรที่สามารถทํานายการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพได้ คือ ลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุกและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านผลกระทบ141 

 ดวงฤดี ภูพลอย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพมิติสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
ภาคอายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง ผลปรากฏว่า ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสําเร็จด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความสามารถในการเผชิญปัญหาด้านความอดทน สามารถร่วมกันทํานายการรับรู้
ความสําเร็จในอาชีพได้142 

 ทรรศนีย์ เป่ียมคล้า ศึกษารูปแบบภาวะผู้นํา เชาวน์อารมณ์และความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของปลัดอําเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม 

                                                            
140ศุภกานต์ น่วมจะโป๊ะ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟัน

ฝ่าอุปสรรค การรับรู้การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
งานพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 
บทคดัย่อ. 

141ณัชชา เพชรสากล, “บุคลิกภาพเชิงรุก ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กับ
การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานขายทางโทรศัพท์: กรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศภัยแห่ง
หน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), บทคดัย่อ. 

142ดวงฤดี ภูพลอย, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพมิติสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการในภาค
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), บทคัดย่อ. 
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พบว่าปัจจัยทางด้านอายุมีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และฝ่าฟันอุปสรรค
แตกต่างกัน นอกจากน้ันปัจจัยทางด้านที่ทํางานมีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน143 

 วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการ
ฝ่าฟันอุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ 1. ความฉลาดทางอารมณ์ 2. การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4. การมองโลกในแง่ดี 5. การกํากับตนเอง144 

3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ลิน (Lin) ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ในชีวิตและการ

ประกอบอาชีพระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยชาวไต้หวันกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทางตะวันตกของ
สหรัฐอเมริกา โดยเช่ือว่ารูปแบบในการตอบสนองต่ออุปสรรคสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชาวไต้หวัน จํานวน 211 
คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา จํานวน 124 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
ประเมินความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (ARP) ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไต้หวัน 
ร้อยละ 60.7 และกลุ่มชาวอเมริกัน ร้อยละ 46.8 มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคในระดับสูง และ
คะแนนความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคโดยรวมระหว่างผู้บริหารชาวไต้หวันกับผู้บริหารชาวอเมริกัน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้บริหารชาวไต้หวัน มีคะแนนความสามารถด้านการอดทนสูงกว่า
ผู้บริหารชาวอเมริกันนอกน้ันไม่พบความแตกต่าง145 

 วิลเลี่ยม (Williams) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของผู้อํานวยการต่อ
อุปสรรค และความสําเร็จของนักเรียน,ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของผู้อํานวยการและครู
ต่ออุปสรรค, และการกําหนดรู้ต่ออุปสรรคทางการศึกษาของผู้อํานวยการ ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม

                                                            
143ทรรศนีย์ เป่ียมคล้า, “รูปแบบภาวะผู้นํา เชาวน์อารมณ์และความสามารถในการเผชิญและ

ฝ่าฟันอุปสรรคของปลัดอําเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม” (รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย่อ. 

144วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ. 

145C.MLin, “Adversity response profile of eastern and western university 
leader” (Unpublished doctoral dissertation, University of South Dakota, Vermillion, 
2003), abstract. 
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ตัวอย่างคือผู้อํานวยการ 17 คน และครู 79 คน จากโรงเรียน Flagstaff Unified รัฐอริโซนา โดยใช้ 
Adversity Quotient Profiler® เครื่องมือที่ใช้วัดรูปแบบหรือประวัติการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
มีอุปสรรคของแต่ละบุคคล โดยใช้เครื่องมือวัดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ของกลุ่มตัวอย่าง
รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการ  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีคะแนนความสําเร็จในโรงเรียนสูง 
โรงเรียนน้ันมีผู้อํานวยการท่ีมี AQ สูงเช่นกัน นอกจากน้ันยังพบว่าถ้านักการศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในอุปสรรคทางการศึกษา, ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค, วัฒนธรรมของโรงเรียน, 
ประสิทธิภาพของครู และความสําเร็จของนักเรียนเหล่าน้ีมีผลต่อการทําให้โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน146 

 ฮอลเลอร์ (Howard EdwardHaller) (ศึกษาเรื่องอุปสรรคในการเป็นผู้นําที่โดดเด่น 
การสืบหาปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต) ศึกษาความสัมพันธ์ความทุกข์, อุปสรรค, และความ
ท้าทาย ที่มีต่อการออกแบบและการพัฒนาของผู้นําที่มีชื่อเสียง 16 คน ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับของ
อุปสรรคท่ีเคยประสบมาในวัยหนุ่มสาวของผู้นําก่อนที่จะมาเป็นผู้นําที่มีช่ือเสียงผลการศึกษาพบว่า
อุปสรรคช่วงแรกในวันหนุ่มสาวของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดหรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาในชีวิตของพวกเขาอุปสรรคเหมือนความท้าทายที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส การเผชิญต่อ
อุปสรรคและความสําเร็จในการข้ามผ่านอุปสรรคได้น้ันเป็นสิ่งที่สําคัญในความเจริญก้าวหน้าของผู้นํา
นอกจากน้ันผลการศึกษายังมีนัยสําคัญทางสถิติที่ว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพน้ันมี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) 147 

 แซเดฟว์ (Priti Sachdev) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมการแทรกแซง เพื่อ
พัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ®) ของผู้นําคนสําคัญ ผลพบว่า ความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค (AQ)เป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยสําคัญ

                                                            
146M. W. Williams, The relationship between principal response to 

adversity and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 

147Howard Edward Hallar, “Adversity and obstacles in the shaping of 
prominent leaders: A hermeneutic phenomenological inquiry” (LAP Lambert Academic 
Publishing AG & CoKG, 2005), abstract. 



76 

 

ในการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) ของบุคคลนั้นคือการได้รับการสนับสนุนจาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมในงาน148 

 เฟอร์เรอร์ (Ferrer) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคล, รูปแบบภาวะ
ผู้นํา, และความพึงพอใจในงานกับเคร่ืองมือวัดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) โดยมีผู้นําทาง
การศึกษา 121 คน ในมะนิลา ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่าง
ความสําเร็จทางการศึกษากับการรับรู้ผลของอุปสรรค (Reach: R) และรูปแบบภาวะผู้นํากับการ
ควบคุมสถานการณ์ (Control: C)149 

 แคนิเวล (Canivel) ศึกษาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของผู้อํานวยการ (รูปแบบ
, ความสามารถ และทักษะ) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพของผู้อํานวยการ เพ่ือนร่วมงาน 
สถานที่ทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) และความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค (AQ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะ ผู้ อํานวยการผู้ที่ตอบสนองต่อ
ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคน้ันเป็นเหมือนโอกาส ซึ่งความพยายามท้ังหมดจะประสบ
ความสําเร็จตามที่วางแผนไว้150 

 ทริพาทิ (Susan) ศึกษาเรื่องการใช้เครื่องมือวัดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) 
ในการสร้างผู้นําทางธุรกิจที่เข้มแข็งในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ถ้าต้องการให้องค์กรมีความเจริญ
และคงอยู่ เราจะต้องมุ่งที่จะสร้างคุณลักษณะที่ช่วยให้คนมี AQ หรือมีความฉลาดในการแก้ไข

                                                            
148Priti Sachdev, “Effectiveness Of an Intervention Programme to Develop 

Adversity Quotient ® Of Potential Leaders” (Doctor of Philosophy (PhD), Management 
Studies, Mumbai, 2009), abstract. 

149M. Ferrer, “Relationship of personal characteristics, leadership styles, and 
job satisfaction to adversity quotient of academic Heads of colleges and universities 
in the national capital region” (A Dissertation Presented to The Faculty of the Graduate 
School Polytechnic University of the Philippines Sta. Mesa, Manila, 2009), abstract. 

150Lea Daradal Canivel, “Principal’s Adversity Quotient : Styles, Performance 
and Practices” (The degree of Master of Arts in Education (Education Administration). 
University of Philippines, Philippines, 2010), abstract. 
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อุปสรรค นอกจากน้ันยังพบว่า AQ มีบทบาทสําคัญไม่เพียงแต่กับการพัฒนาคนให้เป็นผู้นําเท่าน้ันแต่
เป็นการปรับปรุงผลสําเร็จขององค์กรด้วย151 

 โอลิลา (Rowel G Olila) ศึกษาเรื่องความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค และลักษณะส่วน
บุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล ของนักการศึกษาในสถาบัน
ทางการศึกษาเอกชน และรัฐบาลที่ถูกเลือก พบว่า ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารโรงเรียน คือ การ
ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะมอุีปสรรคก็ตาม152 

 แอมปาโร (Maureen M.Amparo) ศึกษาเรื่องระดับของความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค (AQ®) และทักษะทางสังคมของหัวหน้านักเรียนที่เรียนที่ De La Salle Lipa พบว่า ความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรค (AQ®) และทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กัน หมายความว่าถ้ามีทักษะทาง
สังคมมากความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคก็จะมากขึ้นเช่นกัน ความสามารถในการปรับตัวในการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมของแต่ละบุคคลช่วยให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่ยากลําบากในชีวิตไปได้153 

 แฮริแมน (Lloyd Harriman) ศึกษาเรื่องการวัดความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ®) 
ที่มีความสัมพันธ์กับการทํางานของแต่ละบุคคลในทีมโครงการ พบว่า ความสามารถในการฟ้ืนตัวจาก
การเผชิญอุปสรรคน้ันมีความจําเป็นต่อความสําเร็จของการจัดการโครงการ154 
 
 

 

                                                            
151 Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong 

Business Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, Mumbai, 
2011), abstract. 

152Rowel G. Olila, “Adversity Quotient and Personal Characteristics as Correlates 
of the Personality-Temperament Traits of Educatons in Selected Public and Private 
Educational Institutions” (Dissertation, The Faculty of the School of Graduate Studies 
Manuel L. Quezon University, Manila, 2012), abstract. 

153Maureen M Amparo, “The Level of Adversity Quotient® and Social Skills of 
Student Leaders at De LA Salle Lipa” (Bachelor of Science in Psychology, the Faculty 
of Psychology Department, College of Education, Arts and Sciences, 2015), abstract. 

154Lloyd Harriman, “Measureig Millennials Adversity Quotient® and Its Correlation 
with Individual Performance in Project Teams” (Dissertation in Master of Science, 
University of Warwick, 2016), abstract. 



78 

 

4. สรุป 
จากแนวคิดและทฤษฎีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคที่นําเสนอ พบว่าความฉลาดในการ

แก้ไขอุปสรรคมีความสําคัญต่อการบริหารองค์กรในปัจจุบัน เน่ืองจากความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
สามารถทํานายความสําเร็จในงานของผู้บริหาร และช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงการทํางาน การ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารท่ีมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคสูงน้ันมีการรับรู้ มี
ความเพียรพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ และจัดการกับสิ่งท้าทายได้มีแนวโน้มที่จะขจัดอุปสรรค 
หรือจัดการกับสถานการณ์ที่เลวร้าย ระบุได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้กําหนดขอบเขตจํากัด
ขอบเขตของปัญหาน้ันๆ แสดงความรับผิดชอบ และแสดงความเป็นเจ้าของในปัญหา สามารถรับรู้ว่า 
ปัญหาเป็นเพียงอุปสรรคช่ัวคราว ซึ่งต้องการแก้ไขอย่างถูกวิธี จะไม่โทษคนอ่ืน มีความสามารถในการ
ฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค ถ้าพบความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จ แต่จะรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งยังไม่นําความล้มเหลวหรือสิ่งที่ผิดพลาดมาทําร้ายตัวเอง จะเรียนรู้ และ
ตระหนักรู้ว่าปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร มีความเช่ือว่าปัญหาที่ประสบอยู่นั้นมีขอบเขต มีระยะเวลา 
และสามารถจะถูกจัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มยอมรับการ
กระทําของตนเองสามารถกํากับตนเองได้ ยังมุ่งผลที่การกระทําควบคุมแนวทางการดําเนินชีวิตของ
ตนเองและพร้อมที่จะปรับเปล่ียนสิ่งที่ยากลําบากหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับมาเป็นประโยชน์
ต่อตนเองได้ ดังน้ัน ผู้บริหารจึงต้องมีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคเพ่ือให้การทํางานน้ันเกิด
ประสิทธิผลดังที่ตนเองต้ังใจและชีวิตการทํางานที่ประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology)155 คือ
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดย
มีวัตุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และเพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประกอบด้วยขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินการไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เป็นข้ันตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยศึกษาเรื่อง

ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคจากเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ การวิจัย รวมถึงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกเพ่ือจัดทําโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทําโครงร่างการ
วิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสนอขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือ นําไป

ทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพแล้วสรุปข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก วิเคราะห์
หาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ต่อมานําเคร่ืองมือที่สร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนํา
ข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างเป็น

                                                            
155Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology: Combining 

Qualitative Approaches (Thousand Oaks, California: Sage, 1998), 21-25. 
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รูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมเสนอรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 2 
แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

แผนภูมิที ่2 แสดงขั้นตอนการวิจัย 

กระบวนการ
ขั้นตอน 

 
 

1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ศึกษาตํารา เอกสาร 
แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเก่ียวกับ
องค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษกท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกัน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (Semi 
Structure 
interview) 10 คน 

ผลที่ได้

 
แนวคิด องค์ประกอบ

ปัจจัยความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค 

 
 
 

2. สร้างและพัฒนา
แบบสอบถาม 

 
1. นําข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นข้อคําถาม ในแบบสอบถาม 
2. ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) และ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 32 คน นํามา
คํานวณหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s alpha 
coefficient) และปรับปรุง 

 
 
 

แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ 

 
3. วิเคราะห์องค์ประกอบ 
เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารฯที่มี
ลักษณะต่างกัน 

 
1.นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
2. นําข้อมูลการตอบแบบสอบถามรายข้อมาหาค่า X 
และ S.D.  
3.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis) 

 
องค์ประกอบปัจจัย 
ความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกที่
มีลักษณะต่างกัน 

 
4. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
เพ่ือทราบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารฯ  

 
นําองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษกที่ได้จากขั้นที่ 3.ไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล (canonical correlation anslysis) 

 
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบปัจจัยความ
ฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีโดยศึกษาข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ตํารา เอกสาร, ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบ และองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกโดยใช้วิธี
วิเคราะห์เอกสาร (content analysis) และนํามาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure 
interview) เพ่ือนําไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ทั้ง 10 ท่าน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive 
method) และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เช่ียวชาญโดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

2. เป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
เป็นอย่างดี 

ซึ่งแบ่งตามขนาดและพ้ืนที่ของโรงเรียน และนําบทสรุปตัวแปรองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกจากการ
วิเคราะห์เอกสารตํารา งานวิจัย และการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ (content analysis) เพ่ือนําไปสร้าง
เป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลที่
ได้มาสร้างเป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนิยามเชิงปฏิบัติการ ปรับข้อ
คําถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คนพิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) นําผลที่ได้มาหาค่าดัชนี IOC (Index of Item-
Objective Congruence) และพิจารณาแก้ไขแบบสอบถามนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) 
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 32 คน นํามาคํานวณค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)156 และปรับปรุงแบบสอบถาม 
เมื่อได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ก็นําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 232 คนนําข้อมูลที่ได้จาก
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกใช้เกณฑ์ในการ
เลือกองค์ประกอบย่อยที่น้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไป มีค่าไอเกน 

                                                            
156J.Lee Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: 

Harper & Row, 1984), 161. 
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(eigenvalues) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัวแปรที่บรรยายแต่ละองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวข้ึนไป 
กําหนดเป็นโครงสร้างและรายการสําคัญขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ขั้นที่ 3 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์นําองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยนําไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล (canonical correlation analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิจัย นําเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
2. ระเบียบวิธวิีจัย 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดต่างๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา เคร่ืองมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 
3. แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ที่มีการศึกษากลุ่มตัวแปร 
โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์และสอบถามระดับความคิดเห็น มีแผน
แบบการวิจัย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์โดยไมม่ีการทดลอง (the one-shot, 
non-experimental case study) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังน้ี 
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เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

แผนภูมิที ่3 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. การศึกษาค้นคว้าตัวแปรที่ เ ก่ียวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยและความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ประชากรในขั้นน้ีจํานวน 
10 คน ได้แก่ 1) นายภูรี สุวรรณทัต ผู้อํานวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2) นาย
จรัส ลําทา ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 3) นายปราโมทย์ คําเพชรดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่าคามวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4) นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 5) นายภาณุศักด์ิ พรหมแช่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก 6) นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อํานวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7) นายอภิชาติ 
ทองแจ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 8) ดร.อมรวดี สินเจริญ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนไผ่ดําวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9) นายนิยม สุขทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนตาคงวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 10) นายณรงค์ เรืองวิลัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกในขั้นตอนน้ีได้แก่ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จํานวน 31 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา

ภิเษกเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยผู้วิจัยได้คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ค่าประชากร 31 โดย
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กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใน 29 โรงเรียน157 กําหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนทั้งสิ้น 8 คนแบ่ง
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงเรียน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน และฝ่าย
ปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้สอน 4 คน รวมทั้งสิ้น 232 ท่านดังแสดงไว้ในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

จําแนกตามพ้ืนที่ประจําปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกที่

จําแนกตามพืน้ที ่
ประชากร

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

คร ู รวม 

โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ที่อยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

1 1 2 2 4 8

โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ที่อยู่ในพ้ืนที่เหนือ
กรุงเทพมหานคร 

24 22 44 44 88 176

โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ใต้
กรุงเทพมหานคร 

6 6 12 12 24 48

รวม 31 29 58 58 116 232
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 
                                                            

157R. V. Krejcie and Morgan, Determining Sample Size for Research Activities 
(Educational and Psychological Measurement, 1970), 608. 
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1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารและหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก ซึ่งเป็นผลจากการสรุปแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎี 
องค์ประกอบ และปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ดังน้ี ริชาร์ด (Matthieu Richard), เรวิช 
และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte), ซาลิกแมน (Martin E.P. Seligman), ไซเบิร์ท 
(Al Siebert), สทอล์ซ และไวเฮนไมเออร์ (Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer), รีด และสทอล์ซ 
(James Reed and Paul G. Stoltz), วอล์ช (Froma Walsh), ฟแล็ช (Frederic Flach), บรูคซ์ 
และโกลสเทน (Robert Brooks and Sam Goldstein), แครร์ (Alen Carr), เบนนิสและโทมัส 
(Warren G. Bennis and Robert J. Thomas), เอ็ด ดีเนอร์ และโรเบิร์ต ดีเนอร์ (Ed Diener and 
Robert Biswas-Diener), แมดดิ และโคชาบา (Salvatore R. Maddi and Deborah M. Khoshaba), 
สทอล์ซ (Paul G. Stoltz), ฮอลเลอร์ (Howard Edward Hallar), วิลเลียม (Mark W. Williams), 
ลาซาโร-คาโปเนส (Antonetter R. Lazaro-Capones), มาร์คแมน, บารอน, และบอลคิน (Gideon 
D. Markman, Robert A. Baron, and David B. Balkin), แซเดฟว์ (Priri Sachdev), คานิเวล (Lea 
Daradal Canivel), มอร์แกน (Mark Morgan), ทริพาทิ (Susan Tripathi), โอลิลา (Rowel G. 
Olila), ไจน์ (Priyanka Jain), เวนคาเทช (Venkatesh), ชิวารันจานิ (Shivaranjani), ธีนโมชิ 
(Thenmozhi), บาลาสูบรามานี (Balasubramanie), และ แมรจูลา (Manjula), แบนดูรา (Bandura), 
อีเวนส์ และแบนดูรา (R.I. Evens and Banduara), ชายน์ (Edger Schein), เซเกอร์สตอร์ม 
(S.C.Segerstorm), มิทเชลและคณะ (T. R. Mitchell, and Others), มาร์ติน, มารช์ และดีบัส (A. J. 
Martin, A. W. H. Marsh and R. L.A. Debus), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ธีระศักด์ิ      
กําบรรณารักษ์, ทรรศนีย์ เปี่ยมคล้า, อังคณา รัตนเศวตสรรค์, วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, ทัศนีย์   
หอมกลิ่น, อาทิตา กลับเพ่ิมพูน, สุวรรณา ม่วงงาม, ชนิธตา เกตุอําไพ, ศุภนุช สุดวิไล, กิตติศักด์ิ จินดากุล, 
พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย, วรวรรณ หงษ์กิตติยานนท์, ปลีนา บางกราย, ปัญจภร หอมฤทัยทรชัย, ศิวิมล 
คํานวล, ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน, สุภะ อภิญญาภิบาล, ขัตติยา น้ํายาทอง, พรธิภา ศรีเหรา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ 
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) 
ซึ่งเคร่ืองมือแต่ละประเภทได้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
เพ่ือให้ได้กรอบความคิดองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก แล้วนําไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก แล้วนํามาสรุปรวบรวมกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือให้ได้กรอบ
แนวคิดตัวแปรปัจจัยและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนน้ีคือ 
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่ช้ีนํา
และสัมภาษณ์โดยใช้แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้
ดําเนินการนําสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสรุปแนวคิดจากผู้เช่ียวชาญ
มาสรุปเป็นตัวแปรแล้วสร้างกระทงคําถามของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปสอบถามความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามครั้งน้ีใช้สอบถามผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list form) เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(likert scale) เกณฑ์การกําหนดระดับค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนัก 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 
คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 
คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 
คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 
คะแนน 
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ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 
คะแนน 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างปัจจัยที่เหมาะสม ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้นําปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PAC) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่สําคัญ นํา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก แล้วนํามาต้ังช่ือกลุ่ม และนําไปวิเคราะห์ สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(canonical correlation analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และ
นํามาสรุปความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก แล้วนําเสนอต่อไป 

การสรา้งและพัฒนาเคร่ืองมือ 
ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างเครื่องมือเพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

รัชมังคลาภิเษกเพ่ือให้ได้ตัวแปรที่เป็นกรอบแนวคิดผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.1 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัย

และ องค์ประกอบความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค และผสมความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 1.2 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เป็นความรู้เกี่ยวกับปัจจัยและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-
structure interview) 

 1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview) แล้วนําเสนอแบบ
สัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

 1.4 นําแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามาสัมภาษณ์เช่ียวชาญ จํานวน 10 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive method) โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกดังน้ี  

  1.4.1 จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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  1.4.2 เป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษกเป็นอย่างดี 

 1.5 นําบทสรุปจากการสัมภาษณ์และข้อสรุปจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพ่ือสรุปเป็นตัวแปร แล้ว
นํามาสร้างเป็นข้อกระทงคําถามแบบสอบถาม 

2. การสร้างเครื่องมือเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ปัจจัยและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไว้ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

 2.1 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยสร้างข้อกระทง
คําถามจากกลุ่มตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  

 2.2 นําข้อคําถาม มาสร้างเป็นแบบสอบถามภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)
นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence, IOC) โดยคัดเลือกข้อ
คําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.7 ขึ้นไป158 

 2.3 นําแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (try out) เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
จากผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 32 คน แล้วนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)159 ในการศึกษา
คร้ังน้ีได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามเท่ากับ 0.984 

 2.4 นําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาแล้วผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component 
Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่สําคัญ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

                                                            
158สุวิมล ติรกานันท์, การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 140. 
159J. Lee Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: 

Harper & Row, 1984), 161. 
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3. ผู้วิจัยนําปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการ
วิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal 
Component Analysis: PCA) มาวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
1. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือออกหนังสือ

ขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ และหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เพ่ือทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

2. ผู้ วิจัยทําหนังสือคํา ร้องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทางภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก เพ่ือดําเนินการรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการโดยส่งแบบสอบถาม ถึงฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 232 ฉบับ และขอให้แต่ละโรงเรียนส่ง
แบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ หรือผู้วิจัยติดตามทวงถามและไปรับมาด้วยตนเอง 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและนํามา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์โดยการหา

ค่าความถ่ี (frequency) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ วุฒิทางการ

ศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบ คํานวณหาค่าความถี่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

 2.2 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ถือว่าเป็นค่า
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใดก็
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แสดงว่าลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เป็นจริงแบบนั้น โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ (Best)160 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor 
Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัด
ปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่สําคัญซึ่งเป็นเกณฑ์การเลือกตัว
แปรที่เข้าอยู่ในตัวปัจจัยตัวใดตัวหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และถือเอาค่า นํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวของ
ปัจจัยน้ันมีค่า ต้ังแต่ 0.55 ข้ึนไปที่บรรยายแต่ละองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร์ 
(Kaiser)161 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยประกอบไปด้วย 

  2.3.1 Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace (KMO) และ 
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าเหมาะสมท่ีจะใช้วัดองค์ประกอบ
หรือไม่ 

  2.3.2 ค่าไอเกน (eigenvalues) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance)
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative %) และค่านํ้าหนักขององค์ประกอบ (factor 
loading) 

                                                            
160John W. Best, Research in Education, 2nd ed. (New Jersey: pranseith Hall, 

Engwood Cliffs, 1981), 204 – 208. 
161Kaiser Quoted in Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York: Harper & Row, 1983), 411. 
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3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพ่ือให้ทราบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เป็นการนําปัจจัยที่ได้จากข้อ 2.3 มาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ โดยแบ่งตัวแปรเป็น 2 ชุดก่อนการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ประกอบด้วย 

 3.1 ค่าสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรชุดที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิภายในตัวแปรชุดที่ 2 และ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ข้ามกลุ่มชุดตัวแปร ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าเหมาะสมที่จะใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลหรือไม่ 

 3.2 Bartlatt’s Chi-Square approximation for Wilks’ เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ชุด ถ้า  มีค่าตํ่า (0 >< 1) แสดงว่าตัวแปรทั้งสองชุดมีความสัมพันธ์กัน162 

 3.3 สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis หรือ canonical correlation 
หรือ Rc) เป็นค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอล 

 3.4 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลยกกําลังสองหรือค่าไอเก็น (squared canonical correlation 
หรือ igenvalues หรือ squared canonicalstructure coefficients หรือ explained varience 
หรือ Rc2) เป็นค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปรเดิมที่มีส่วนในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล
คํานวณจากค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลยกกําลังสอง 

 3.5 น้ําหนักคาโนนิคอล (canonicalloading หรือ weight หรือ structure correlation 
coefficient หรือ r) เป็นค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรคาโนนิคอลกับตัวแปรเดิม ซึ่งถ้ามีค่ามากแสดงว่า
ตัวแปรคาโนนิคอลน้ันสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมได้มาก 

 3.6 คา่เกิน (redundance index หรือ R) เป็นค่าที่ใช้วัดความแปรปรวนของตัวแปรชุด
เดิมชุดหน่ึงที่สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรเดิมอีกชุดหน่ึง ถ้าค่าเกินมากแสดงว่า 
มีความสามารถในการพยากรณ์ ดังน้ันจึงใช้ค่าเกินในการประเมินประสิทธิภาพสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

 3.7 ค่าสัมประสิทธ์ิความร่วมกัน (communality coefficients หรือ h2) เป็นค่าที่แสดง
ปริมาณความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งคํานวณจากผลบวกของค่า r2 ใช้บ่งช้ีความสําคัญของ
ตัวแปรกับผลที่ได้ 
 
 

 
                                                            

162กัลยา วานิชย์บัญชา, การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2548), 
260-263. 
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4. สรุป 
วิจัยเร่ือง “องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และเพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 232 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) มีกระบวนการดําเนินการวิจัยโดย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ร่วมกับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญนําข้อมูลมากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร รวมท้ังสร้าง
เป็นข้อคําถามในแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (content validity) ด้วยผู้เช่ียวชาญและพิจารณาค่าดัชนี IOC และหาค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การสังเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทราบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธิ์คาโนนิคอล (canonical correlation 
analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 2) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดย
มีกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกจํานวน 29 โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์
จําแนกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
1. ผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร 
2. ผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
3. ผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
4. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณ์ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 5.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคําถามของผู้ตอบแบบสอบถาม 
6. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ด้วย

วิธีการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรสําคัญ 
 6.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 6.2 องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) 
2. การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลูในการวิเคราะหส์หสัมพันธ์คาโนนิคอล 
3. การประเมินความเหมาะสมของฟังก์ช่ันคาโนนิคอลที่จะแปลผล 
4. การแปลผลคาโนนิคอลฟังก์ช่ันเพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัย

ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลของแต่ละขั้นตอนได้ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับการบูรณาการความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และนํามา
กําหนดองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่นํามาสังเคราะห์ ประกอบด้วย 
A = แนวคิดของ ริชาร์ด (Matthieu Richard) 
B = แนวคิดของ เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) 
C = แนวคิดของ ซาลิกแมน (Martin E.P. Seligman) 
D = แนวคิดของ ไซเบิร์ท (Al Siebert) 
E = แนวคิดของ สทอล์ซ และไวเฮนไมเออร์ (Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer) 
F = แนวคิดของ รีด และสทอลซ์ (James Reed and Paul G. Stoltz) 
G = แนวคิดของ วอล์ช (Froma Walsh) 
H = แนวคิดของ ฟแล็ช (Frederic Flach) 
I = แนวคิดของ บรูคซ์ และโกลสเทน (Robert Brooks and Sam Goldstein) 
J = แนวคิดของ แครร์ (Alen Carr) 
K = แนวคิดของ เบนนิส และ โทมัส (Warren G. Bennis and Robert J. Thomas) 
L = แนวคิดของ เอ็ด ดีเนอร์ และโรเบิร์ต ดีเนอร์ (Ed Diener and Robert Biswas-Diener) 
M = แนวคิดของ แมดดิ และโคชาบา (Salvatore R. Maddi and Deborah M. Khoshaba) 
N = แนวคิดของ สทอลซ์ (Paul G. Stoltz) 
O = แนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
P = แนวคิดของ ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ ์
Q = แนวคิดของ แบนดูรา (Bandura) 
R = แนวคิดของ อีเวนส์ และแบนดูรา (R.I. Evens and Banduara) 
S = แนวคิดของ ชายน์ (Edger Schein) 
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ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1. ความโกรธ √      
2. ความสันโดด √      
3. ความมีอิสระ √      
4. เป้าหมาย √      
5. การฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรค ปัญหา การ
ยอมรับความจริง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  

6. การมองโลกในแง่ดี √  √ √ √ √ √ √  √  √
7. ทัศนคติท่ีสร้างสรรค์  √  √ √ √ √ √  
8. ความสุข √  √ √ √  
9. ผลท่ีเกิดจากอารมณ์
และพฤติกรรม 

 √     

10. รูปแบบของ
กระบวนการรับรู้ หนทาง/ 
วิธีการท่ีบุคคลชอบใช้ใน
การรับรู้ เก็บรวบรวม 
ประมวล ทําความเข้าใจ 

 √     

11. การระบุความเชื่อ 
หรือคุณค่าหลัก และ
ตัดสินใจว่าเป็นประโยชน์ 

 √     

12. การมี EQ/มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

 √ √ √ √ √ √ √  

13. มีสติปัญญาดี  √ √ √  √   
14. การหลีกหนีอาการ
สะเทือนใจ 

  √     

15. สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ที่
หลากหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  √     

16. ความหวัง   √ √ √ √ √ √  √   
17. ความกล้าหาญ และ
การส่งเสริมสนับสนุน 

  √ √ √     
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ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

18. การโต้เถียง   √ √     
19. การตอบสนอง    √     
20. การมีโชคในการ
ค้นพบสิ่งท่ีต้องการโดย
บังเอิญ 

   √     

21. วิธีการท่ีเรามองโลก 
และตีความสิ่งท่ีเกิดข้ึนท่ี
จะนําไปสู่ความสิน้หวัง 

   √     

22. ความท้าทาย    √ √    √ 
23. สุขภาพกายท่ีดี    √ √ √ √ √  √
24. ทักษะในการเผชิญ
ความเครียด 

   √     √

25. พลัง กําลัง    √ √  √   
26. ความสามารถในการ
ผลิต 

   √ √ √ √  

27. ผู้คิดริเริ่มและเสี่ยง
ทํา 

   √     

28. ความ สามารถใน
การปรับจิตใจตาม
สถานการณ ์

   √     

29. ความเป็นจิต
วิญญาณ 

   √     

30. การจัดการกับภาระ
งาน การมอบหมายงาน 

   √     

31. การรับรู้ต้นเหตุและ
รับผิดชอบต่อปัญหาของ
ตนเอง 

   √ √ √     

32. ทัศนคติ    √  √   
33. การเดินหน้าไม่ลดละ    √ √ √ √   
34. วิธีคิด ความเห็น    √     
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ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

35. การเรียนรู้     √ √ √ √  
36. สมองมนุษย์     √     
37. มีความ
แข็งแกร่ง, ยืน
กราน, และเรียนรู้ท่ี
จะเผชิญอุปสรรค 

    √     

38. การเจริญ 
เติบโต 

        

39. ความแข็งแกร่ง 
และมีศักยภาพ 

    √     

40. รู้ และเข้าใจ 
และยอมรับตนเอง 

    √     

41. ศาสนา     √     
42. ผู้เชี่ยว ชาญใน
การฝึกหรือ
ช่วยเหลือคนท่ีมี
ปัญหาทางจิตใจ 

    √     

43. ผู้นําท่ีมี
ศักยภาพ 

    √ √ √    

44. ความคิดริเริ่ม
และความเพียร
พยายาม 

    √   √  

45. ความพยายาม
ท่ีจะทําให้เกิดความ
สมดุลของสิ่งต่างๆ 
ในร่างกาย 

    √     

46. ความเชื่อมโยง
ทางจิตวิทยา 

    √     

47. ความเชื่อใน
การควบคุมตนเอง 

    √     
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ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

48.ประสบการณ์
แห่งความสําเร็จ 

    √   √ √

49. การเสริมแรง     √    
50. การลงโทษ     √    
51. ความ
แข็งแกร่งจาก
พฤติกรรมในอดีต 
จากสิ่งในอดีตท่ี
เคยเจอมา 

    √    

52. อารมณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปมา 

    √    

53. การทํางานโดย
บรรลุให้ไปถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยแรงจูงใจเอง
เป็นการเต็มใจ
ทุ่มเทความ
พยายามในการ
บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 

    √    

54. วางเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน 

    √    

55. ความเชื่อ     √ √    
56. ความศรัทธา     √    
57. ยืนหยัดใน
คุณค่า 

    √    

58. ความ สามารถ
ในการปรับตนเอง 

    √    

59. การยึดม่ันใน
คําสัญญา 

    √    
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ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

60. ความอดทน 
ความแกร่ง 

    √ √  √  

61. ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงให้ได้ 
และกระตือรือร้นท่ี
จะแสวงหาความ
เปลี่ยนแปลง
เสมอๆ 

    √    

62. ความกล้าเสี่ยง     √    
63. การมอบ
อํานาจให้ลูกน้อง 

    √ √   

64. แรงจูงใจ     √ √ √  
65. การปรับปรุง
พัฒนา 

    √ √ √  

66. จิตวิทยาท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับการ
รับรู้ เก็บและ
นํามาใช้ข้อมูล เช่น 
รูปแบบ
กระบวนการรับรู้ 
ความจํา การ
ตีความการคิด 

    √  √  

67. การแข่งขัน     √  √  
68. จิตเวสประสาท
และภูมิคุ้มกันวิทยา

    √  √  

69. สรีรประสาท
วิทยา 

    √  √  

70. การทํางานเป็น
ทีม 

     √   
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ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

71. มีสังคมดี      √   
72. ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

     √   

73. การมีอายุยืน      √   
74. ความสัมพันธ์, 
สัมพันธภาพ 

     √   

75. ครอบครัว      √   
76. องค์การ      √   
77. วัฒนธรรม      √   
78. ชุมชน      √   
79. โอกาสใน
วิกฤติ 

      √  

80. การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเอง 

    √   √ √ √ √

 

จากตารางที่ 5 พบว่าแนวคิด ทฤษฎีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกรวมทั้งสิ้น 80 ตัวแปร 

2. ผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 
A = งานวิจัยเรื่อง “รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ (EQ) และเชาว์

วิริยะ (AQ) ของบุคลากรในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอ่ืนในการ
บริหารจัดการ” ของ ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ 

B = งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้นํา เชาวน์อารมณ์และความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรคของปลัดอําเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม” ของ 
ทรรศนีย์ เป่ียมคล้า 

C = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถใน
การฟันฝ่าอุปสรรคของผู้บริหารในอุตสาหกรรรมสิ่งทอ เปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง” ของ อังคณา รัตนเศวตสรรค์  

D = งานวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” ของ วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร 
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E = งานวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการเป็นผู้นําที่โดดเด่น การสืบหาปรากฏการณ์วิทยา
แนวอรรถปริวรรต” ของ ฮาร์วาด 

F = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของผู้อํานวยการต่ออุปสรรค
และผลสําเร็จของนักเรียน” ของ วิลเลียม 

G = งานวิจัยเรื่อง “ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคและระดับความสามารถของ
ผู้จัดการระดับกลางที่ถูกเลือกมาจากแผนกที่แตกต่างกันของเมืองมะนิลาแสดงโดยระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบ 360 องศา” ของ ลาซาโร-คาโปเนส 

H = งานวิจัยเรื่อง “ความเพียรพยายามและการมีประสิทธิภาพในตนเองไม่มีค่าจริง
หรือไม่ การประเมินความคิดอันน่าเศร้าของผู้ประกอบการ” ของ มาร์คแมน 

I = งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมแทรกแซงไปสู่การพัฒนาโปรแกรม AQ® 
ของผู้นําที่มีศักยภาพ” ของ แซเดฟว์ 

J = งานวิจัยเร่ือง “ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค: รูปแบบ การดําเนินการ และการ
ปฏิบัติ” ของ คานิเวล 

K = งานวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการฟื้นตัวการเกิดเหตุการณ์แย่ๆซ้ําๆ กับการ
ทดสอบและโมเดลการประเมินมูลค่า ของการเร่ิมต้นประสบการณ์ของครู” ของ มอร์แกน 

L = งานวิจัยเรื่อง “การใช้โปรแกรม AQ® เพื่อสร้างผู้นําทางธุรกิจที่แข็งแกร่งใน
อนาคต” ของ ทริพาทิ 

M = งานวิจัยเรื่อง “ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคและลักษณะเฉพาะตัวที่มีความ 
สัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของนักการศึกษาที่ได้รับเลือกจากสถาบัน 
การศึกษารัฐบาลและเอกชน” ของ โอลิลา 

N = งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไข
อุปสรรค” ของ ไจน์ 

O = งานวิจัยเร่ือง “ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคและวัฒนธรรมของบุคลากรในการ
ฟ้ืนตัว: กลยุทธแห่งความสําเร็จสําหรับองกรค์” ของ เวนคาเทช (Venkatesh), ชิวารันจานิ (Shivaranjani), 
ธีนโมชิ (Thenmozhi), บาลาสูบรามานี (Balasubramanie), และ แมรจูลา (Manjula) 

P = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเช่ือในปัจจัยควบคุมความ 
สามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด โดยมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด:กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีและเขต
ลาดกระบัง” ของ ทัศนีย์ หอมกลิ่น 
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Q = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง” ของ 
อาทิตา กลับเพ่ิมพูน 

R = งานวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถ
ของตน และผลการปฏิบัติงานของวิศวกร: กรณีศึกษากลุ่มบริษัทแห่งหนึ่ง” ของ สุวรรณา ม่วงงาม 

S = งานวิจัยเร่ือง “การมองโลกในแง่ดีที่สัมพันธ์กับการจัดการกับอารมณ์และการ
เปลี่ยนแปลงในการตอบสนองความเครียด” ของ เซเกอร์สตอร์ม 

T = งานวิจัยเร่ือง “การทํานายการรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติงาน
ในช่วงของการได้รับทักษะ” ของ มิทเชล และคณะ 

U = งานวิจัยเรื่อง “ขั้วสี่ขั้วที่จําเป็นต่อตัวแทนแห่งความสําเร็จของความบกพร่องใน
ตนเองและการต่อต้านการมองโลกในแง่ร้าย” ของ มาร์ติน, มาร์ช และดีบัส 

V = งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการกํากับตนเอง
ในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร” ของ ชนิธตา เกตุอําไพ 

W = งานวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความเครียดในการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่ง
หน่ึง” ของ ศุภนุช สุดวิไล 

X = งานวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัททีที
แอนทีจํากัด (มหาชน)” ของ กิตติศักด์ิ จินดากุล 

Y = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ความเหน่ือยหน่ายในการทํางานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง กรณีศึกษาบริษัทให้คําปรึกษา
ด้านโภชนาการและความงามแห่งหนึ่ง” ของ พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย 

Z = งานวิจัยเรื่อง “เชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค   
และการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานโรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย์แห่งหนึ่ง” ของ วรวรรณ       
หงษ์กิตติยานนท์ 

AA = งานวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการเผชิญฟันฝ่าอุปสรรค บุคลิกการเป็น
ผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชํานาญ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
ประเภทที่พัก ในเขตพื้นที่ประสบภัยสึนามิ พ.ศ.2547 ประเทศไทย” ของ ปลีนา บางกราย 

AB = งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ:กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศน์ จ.ปราจีนบุรี” ของ ปัญจภร หอมฤทัยทรชัย 
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AC = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุข กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง” ของ ศิวิมล คํานวล 

AD = งานวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
การมองโลกในแง่ดีกับความเครียดในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิต” ของ ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน 

AE = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการกับความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ของ สุภะ อภิญญาภิบาล 

AF = งานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ ขัตติยา นํ้ายาทอง 

AG = งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ จริยธรรม และความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักการเมือง : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล” ของ 
พรธิภา ศรีเหรา 
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

1. การมี EQ/มีความฉลาด
ทางอารมณ์ 

√ √ √  √ √   √

2. สภาพแวดล้อมในที่
ทํางานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 √     

3. อายุ  √     
4. รูปแบบการเป็นผู้นํา  √  √ √   
5. การมองโลกในแง่ดี   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √
6. ความเชื่อในการควบคุม
ตนเอง 

   √   

7. การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง 

   √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √

8. ความท้าทาย    √ √ √ √   
9.วิธีการที่เรามองโลก และ
ตีความสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะ
นําไปสู่ความสิ้นหวัง 

    √   

10. การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของครู 

    √   

11. สภาพแวดล้อม     √   
12. เจริญ, ก้าวหน้า     √   
13. ความเข้าใจตนเอง     √   
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

14. การเตรียมตัวล่วงหน้า
ในการจัดการกับ
เหตุการณ์ตึงเครียดอย่าง
ประสบความสําเร็จ 

    √   

15. ความสําเร็จของ
นักเรียน 

    √   √

16. การฟื้นตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค ปัญหา 
การยอมรับความจริง 

    √ √ √ √ √   

17. ภาวะสิ้นหวังจากการ
เรียนรู้ 

    √ √ √   

18. บรรยากาศของ
โรงเรียน 

    √ √   

19. ความอดทน ความ
แกร่ง 

    √ √   

20. ความสามารถในการ
ผลิต 

    √ √   

21. ความคิดริเริ่มและ
ความเพียรพยายาม 

    √ √  

22. สนับสนุนให้เขาได้รับ
จากสิ่งแวดล้อมทางสังคม, 
ครอบครัว, เพื่อน, งาน 

    √   
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
23. โอกาส     √ √   
24. การคบค้าสมาคมกับ
เพื่อน 

    √   

25. มีบุคลิกของความเป็น
ผู้นํา 

    √ √   

26.การสนับสนุนทาง
สังคม (ชีวิตส่วนตัว) 

    √   

27. การยึดมั่นในคําสัญญา     √   
28. การพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ
ตามลําดับ 

    √   

29.สมองมนุษย์     √   
30. มีสติปัญญาดี     √   
31. ผลกระทบทาง
กายภาพ 

    √   

32. ประสาทวิทยา     √   
33. ผลต่อการปฏิบัติงาน     √   
34. ทฤษฎีการให้เหตุผล     √ √   
35. ความมีอิสระ     √   
36.ความเป็นจิตวิญญาณ     √   
37.ผู้นําที่มีศักยภาพ     √   
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

38.ความมั่นใจ     √   
39. ความสามารถทาง
วิชาการ 

    √   

40. ความสําเร็จทาง
วิชาการ 

    √   

41. ความสําเร็จทาง
คณิตศาสตร์ 

    √   

42. ประสบการณ์ทาง
วิชาการ 

    √   

43. แรงจูงใจความสําเร็จ     √ √   √ √
44. พ่อแม่ของเด็กปกติ     √ √   
45. พ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็ก
พิเศษ 

    √   

46. ผลสําเร็จของโรงเรียน     √   
47. ศาสนา     √   
48. กําหนดการ, วาง, 
กําหนดแผน 

    √   

49. ลักษณะทางพันธุกรรม
ที่มีลักษณะเด่น 

    √   

50. ความพึงพอใจในงาน     √   
51. สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

    √   
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ตัวแปร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

52. ความเครียดในการ
ทํางาน 

    √   

53. เพศ     √   
54. ผลผลิตทางการขาย     √   
55. ความทะเยอทะยาน     √   
56. การเรียนรู้       √ √
57. นวัตกรรม       √
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จากตารางที่ 6 พบว่าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย และงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกรวมทั้งสิ้น 57 ตัวแปร 

3. ผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจํานวน 10 คน โดย

ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกและเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกเป็นอย่างดี 
ซึ่งแบ่งตามขนาดและพ้ืนที่ของโรงเรียน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. นายภูรี  สุวรรณทัต ผู้อํานวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รชัมังคลาภิเษก 
2. นายจรัส  ลําทา ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี            

รัชมังคลาภิเษก 
3. นายปราโมทย์  คําเพชรดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่าคามวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
4. นายปราโมทย์  นพวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 
5. นายภาณุศักด์ิ  พรหมแช่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
6. นายสังข์ทอง  รอญศึก ผู้อํานวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก 
7. นายอภิชาติ  ทองแจ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
8. ดร. อมรวดี  สินเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนไผ่ดําวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
9. นายนิยม  สุขทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
10. นายณรงค์  เรืองวิลัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม                

รัชมังคลาภิเษก 
ได้ตัวแปรจากการสัมภาษณผ์ู้เช่ียวชาญ ดังปรากฎในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการ

แก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกรวมทั้งสิ้น 21 ตัวแปร 
 
 
 

ตัวแปร 

ผู้เช
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ชา
ญค

นที่
 1

 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
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นที่
 2 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 3 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 4 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 5 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 6 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 7 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 8 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 9 

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญค

นที่
 10

 

1. ผู้นํา ตัวแบบ √ √ √ √ √  √ √ 
2. คน √ √ √ √ √  √ √ √
3. ระบบการบริหารจัดการ √ √ √ √ √    √
4. กระบวนความต่อเนื่องในการดําเนินการ √ √ √ √  √ √ √
5. การพัฒนาตนเองตลอดเวลา √ √ √ √ √   
6. เร่ืองของวัฒนธรรมขององค์กร ระเบียบ
ปฏิบัติ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติในองคก์ร ให้
พนักงานนั้นเข้าใจและยอมรับให้ได้เพ่ือความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร 

√ √ √  √ √ √

7. การจ้างงาน √ √ √  √  
8. นวัตกรรม √ √ √  √ 
9. งบประมาณ √ √ √  √ 
10. การตัดสินใจ √ √   
11. ฟ้ืนจากการผ่าตัด √    
12. ผลกระทบทางจิตใจ √    
13. การมองโลกในแง่ร้าย √    
14. ระดับขีดก้ันความเจ็บปวด √    
15. ความสามารถในการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ 

√ √ √ √   

16. การแก้ปัญหา √ √ √    
17. คุณธรรม จริยธรรม √ √    
18. การรักษาไว้ การจดจํา √ √ √    √
19. การเปล่ียนแปลง √ √ √   
20. คติธรรม √ √    
21. ความเสียสละ √ √    √
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4. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ 
 จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด

ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือสรุปเป็นตัวแปรนํามาสร้างเป็นข้อคําถามของแบบสอบถามแล้วจึงให้ผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (content validity) นํามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ต้ังแต่ 0.7 ขึ้นไปรวมท้ังปรับปรุงแก้ไขภาษา
ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ นําแบบสอบถามท่ีได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนํา ได้คําถามที่มีความเหมาะสม 120 ข้อ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) 
กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 32 คน นํามาคํานวณหาความเท่ียง (reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.984 และปรับปรุงแบบสอบถาม เมื่อได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ก็นําไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจําแนกตามประเภทของผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่ง
แต่ละโรงเรียนเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน    
1 ท่าน รองผู้อํานวยการโรงเรียน1ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ท่าน และฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ 
ครูผู้สอน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 232 ท่าน 

 ซึ่งสรุปว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีจํานวน ทั้งสิ้น 120 ตัวแปร 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ ตัวแปรจากความคิดเห็นของผู้ ใ ห้ข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ท่าน 
และฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้สอน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 232 ท่าน ผู้วิจัยทําการส่งแบบสอบถามจํานวน 
232 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจํานวน 232 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์และเสนอผล
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย ดังน้ี 

 5.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ

โรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ท่าน และฝ่าย
ปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้สอน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 232 ท่าน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 8 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

117 
115 

 
50.43 
49.57 

รวม 232 100.00 
อาย ุ
     ไม่เกิน 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 ปีขึ้นไป 

38 
85 
59 
50 

 
16.38 
36.64 
25.43 
21.55 

รวม 232 100.00 
ระดับการศึกษา 
     ต่ํากว่าปริญญาตร ี
     ปริญญาตร ี
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

3 
110 
114 
5 

 
1.29 
47.41 
49.14 
2.16 

รวม 232 100.00 
ปฎิบัติงานในตําแหน่ง 
     ผู้อํานวยการ 
     รองผู้อํานวยการ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
     อาจารย์ผู้สอน 

29 
29 
58 
116 

 
12.50 
12.50 
25.00 
50.00 

รวม 232 100.00 
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง 
     1 – 5 ปี 
     6 – 10 ปี 
     11 – 20 ปี 
     21 – 30 ปี 
     31 ปีขึ้นไป 

59 
51 
61 
48 
13 

 
25.43 
21.98 
26.30 
20.69 
5.60 

รวม 232 100.00 
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จากตารางที่ 8 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 232 คน เพศชายและเพศ
หญิงมีจํานวนใกล้เคียงกัน เพศชาย จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43 และเป็นหญิงจํานวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.57 ด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.64 รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43 และอายุ 51 ปีขึ้นไป 
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 อายุไม่เกิน 30 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38 
ตามลําดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.14 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 47.41 และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29 
ตามลําดับ ด้านการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตําแหน่งผู้อํานวยการ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 ด้านประสบการณ์ทํางานในตําแหน่ง พบว่า มากที่สุดคือ 11 – 20 ปี จํานวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.30 รองลงมาคือ 1 – 5 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43 และ 6 – 10 ปี 
จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 และ 21 – 30 ปี จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 และ 
31 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  

 5.2 ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคําถามของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข

อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เป็นความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียน1คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน 
และฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้สอน 4 คน รวมทั้งสิ้น 232 คน ในแต่ละตัวแปร โดยการพิจารณาค่า
มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรองค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ      
รัชมังคลาภิเษก 

 (n = 232) 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ความสุขในการทํางาน 4.39 0.55 มาก
2 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้น ที่จะ

แสวงหาความเปลี่ยนแปลง 
4.41 0.56 มาก

3 มองโลกในแง่ดี 4.43 0.64 มาก
4 ชอบการแข่งขัน 3.83 0.95 มาก
5 ความสามารถในการทํางาน 4.34 0.59 มาก
6 ผลที่เกิดจากอารมณ์และพฤติกรรม 4.01 0.75 มาก
7 แรงจูงใจในการทํางาน 4.27 0.66 มาก
8 ความกล้าเสี่ยง 4.03 0.81 มาก
9 สติปัญญาดี 4.42 0.59 มาก
10 ความฉลาดทางอารมณ์ 4.42 0.58 มาก
11 อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมา 3.60 0.97 มาก
12 เดินหน้าไม่ลดละ 4.03 0.84 มาก
13 ความสามารถในการหลีกหนีอาการสะเทือนใจ เพ่ือ

ก้าวข้ามอุปสรรค 
4.06 0.69 มาก

14 ต่อสู้กับกับความคิดที่ส่งผลต่ออารมณ์ของคุณ 4.03 0.71 มาก
15 สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่หลากหลายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.28 0.63 มาก

16 นวัตกรรม 4.13 0.73 มาก
17 การทํางานเป็นทีม 4.42 0.68 มาก
18 การมีพลัง กําลัง 4.37 0.67 มาก
19 วิธีคิด, ความเห็น 4.34 0.58 มาก
20 คิดริเร่ิม และเสี่ยงทํา 4.30 0.62 มาก



115 

 

ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรองค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
รัชมังคลาภิเษก (ต่อ) 

 (n = 232) 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

21 ความสามารถในการปรับจิตใจตามสถานการณ์ 4.25 0.68 มาก
22 ความคิดริเร่ิมและความเพียรพยายาม 4.39 0.62 มาก
23 รักการเรียนรู้ 4.54 0.59 มากที่สุด
24 การมอบอํานาจให้แก่ลูกน้อง 4.19 0.70 มาก
25 ชอบความท้าทาย 4.08 0.77 มาก
26 อารมณ์โกรธ 3.30 1.09 ปานกลาง
27 รูปแบบการรับรู้ การคิด และการตีความข้อมูล 4.16 0.59 มาก
28 วิธีที่ตอบสนองต่อวิกฤติ 4.05 0.65 มาก
29 ความอดทน ความแกร่ง 4.28 0.69 มาก
30 รักความสันโดษ 3.62 0.95 มาก
31 ความกล้าหาญ และการส่งเสริมสนับสนุน 4.28 0.65 มาก
32 สุขภาพกายที่ดี 4.42 0.65 มาก
33 รู้ และเข้าใจ และยอมรับตนเอง 4.40 0.61 มาก
34 การจัดการกับภาระงาน, การมอบหมายงาน 4.35 0.60 มาก
35 รับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหาของตนเอง 4.29 0.62 มาก
36 มีหลักธรรมหรอืคําสอนช่วยให้เข้าใจเมื่อเผชิญกับ

อุปสรรค 
4.38 0.64 มาก

37 มองวิกฤติเป็นเช่นโอกาส 4.28 0.64 มาก
38 การปรับปรุงพัฒนา 4.40 0.61 มาก
39 การยอมรับปัญหาและฟ้ืนตัวจากอุปสรรค 4.28 0.62 มาก
40 จิตใจที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพ 4.39 0.62 มาก
41 รักอิสระสามารถบรรลุในสิ่งที่ต้องการ 4.12 0.76 มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรองค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ      
รัชมังคลาภิเษก (ต่อ) 

 (n = 232) 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

42 ความคิดสร้างสรรค์ 4.41 0.60 มาก
43 ความสามารถในการปรับตัวตอบสนองต่อวิกฤติ 4.29 0.63 มาก
44 รูปแบบการรับรู้ 4.20 0.62 มาก
45 การเจริญเติบโตทางร่างกาย 4.13 0.73 มาก
46 ความสามารถในการพิจารณาคุณค่า และตัดสินใจ 4.28 0.59 มาก
47 ทักษะในการเผชิญความเครียด 4.19 0.65 มาก
48 มีความหวังเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค 4.28 0.60 มาก
49 มีวิธีการมองโลก และตีความสิ่งที่เกิดขึ้น 4.28 0.57 มาก
50 ความแข็งแกร่ง ยืนกราน และเรียนรู้ที่จะเผชิญกับ

อุปสรรค 
4.23 0.71 มาก

51 ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 4.40 0.61 มาก
52 เป็นผู้นําที่มีศักยภาพ 4.41 0.67 มาก
53 การเสริมแรง รางวัลตอบแทน 4.19 0.79 มาก
54 การลงโทษ  3.38 1.00 ปานกลาง
55 ความมั่นใจ 4.20 0.73 มาก
56 ได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ชีวิตส่วนตัว) 4.10 0.74 มาก
57 ประสบการณ์ 4.31 0.69 มาก
58 สังคมดี 4.31 0.70 มาก
59 ความศรัทธา 4.38 0.71 มาก
60 ยืนหยัดในคุณค่า 4.33 0.69 มาก
61 ยึดมั่นในคําสญัญา 4.37 0.63 มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปร องค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
รัชมังคลาภิเษก (ต่อ) 

 (n = 232) 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

63 อายุ (มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค) 

3.91 0.92 มาก

64 บุคลิกของความเป็นผู้นํา 4.37 0.67 มาก
65 บรรยากาศภายในที่ทํางาน 4.29 0.71 มาก
66 รับรู้ความสามารถของตนเอง 4.34 0.61 มาก
67 ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นสู้ได้ 4.37 0.59 มาก
68 ความสามารถทางวิชาการ 4.37 0.64 มาก
69 ความสําเร็จทางวิชาการ 4.32 0.63 มาก
70 ความสําเร็จในงาน 4.33 0.60 มาก
71 ประสบการณ์ทางวิชาการ 4.28 0.66 มาก
72 แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ 4.32 0.65 มาก
73 ความพยายามที่จะทําให้เกิดความสมดุลของสิ่งต่างๆ 

ในร่างกาย 
4.25 0.65 มาก

74 รูปแบบการเป็นผู้นํา 4.32 0.64 มาก
75 ความสามารถในการปรับตนเอง 4.37 0.65 มาก
76 ผลสําเร็จของโรงเรียน 4.29 0.66 มาก
77 ทัศนคติที่ดี 4.50 0.58 มากที่สุด
78 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 4.35 0.56 มาก
79 การเปลี่ยนแปลง 4.24 0.58 มาก
80 วางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน 4.44 0.62 มาก
81 เป็นผู้ที่มีเป้าหมาย 4.47 0.61 มาก
82 ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 4.44 0.59 มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปร องค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
รัชมังคลาภิเษก (ต่อ) 

 (n = 232) 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

83 รับรู้ความสามารถในตนเอง 4.32 0.61 มาก
84 การกําหนดการ วางแผน 4.40 0.64 มาก
85 ความเจริญ ก้าวหน้า 4.40 0.60 มาก
86 เคยประสบความสําเร็จมาก่อน 4.19 0.68 มาก
87 ความเช่ือในการควบคุมตนเอง 4.23 0.67 มาก
88 ความพึงพอใจในงาน 4.34 0.59 มาก
89 ความสัมพันธ์ หรือสัมพันธภาพที่ดี 4.42 0.63 มาก
90 ครอบครัวที่ดี 4.35 0.69 มาก
91 องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 4.37 0.68 มาก
92 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ 4.34 0.65 มาก
93 วัฒนธรรมที่ดี 4.40 0.66 มาก
94 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 4.22 0.68 มาก
95 ความเครียดในการทํางาน 3.75 1.00 มาก
96 ความรู้ในทฤษฎีการให้เหตุผล 4.17 0.60 มาก
97 การพัฒนาตนเองตลอดเวลา 4.34 0.61 มาก
98 ชุมชนที่ดี 4.28 0.69 มาก
99 ความเข้าใจตนเอง 4.35 0.59 มาก
100 การคบหาสมาคมกับเพ่ือน 4.27 0.62 มาก
101 การเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ 4.40 0.58 มาก
102 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 4.28 0.62 มาก
103 ความเช่ือเป็นปัจจัยหน่ึงต่อความสามารถในการฝ่า

ฟันอุปสรรค 
4.30 0.59 มาก
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปร องค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     
รัชมังคลาภิเษก (ต่อ) 

 (n = 232) 

ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

104 คติธรรม 4.32 0.62 มาก
105 ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
4.32 0.61 มาก

106 การตัดสินใจ 4.36 0.62 มาก
107 ผลกระทบส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟัน

อุปสรรค 
4.17 0.66 มาก

108 ความสามารถในการจดจํา 4.15 0.65 มาก
109 ความทะเยอทะยาน 4.04 0.75 มาก
110 เป็นผู้นํา ตัวแบบ 4.35 0.64 มาก
111 ผลกระทบทางจิตใจ 4.00 0.84 มาก
112 โอกาสส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค 4.16 0.68 มาก
113 การแก้ปัญหา 4.30 0.64 มาก
114 การสนับสนุนให้บุคคลได้รับจากสิ่งแวดล้อมทาง

สังคม,ครอบครัว,เพ่ือน, และงาน 
4.32 0.63 มาก

115 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.42 0.60 มาก
116 คุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.58 มากที่สุด
117 ความเสียสละ 4.47 0.70 มาก
118 งบประมาณ 4.15 0.77 มาก
119 กระบวนการความต่อเนื่องในการดําเนินการ 4.22 0.63 มาก
120 ระบบการบริหารจัดการ 4.34 0.61 มาก

  
จากตารางที่ 9 พบว่าโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 120 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) อยู่ใน

ระหว่าง 3.30 – 4.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.56 – 1.09 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลโดยเฉลี่ยมีค่ามาก เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่าตัวแปรที่มีค่า
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มัชฌิมเลขคณิต (X) สูงสุดคือ การเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) 4.54 รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดี โดย
มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) 4.50 ส่วนตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ตํ่าที่สุด คือ อารมณ์โกรธ มีค่า
มัชฌิมเลขคณิต (X) 3.30 

6. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการ
สกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรสําคัญ 

 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 6.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย 
  6.1.1 การตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย 
   โคมเรย์ และ ล ี(Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวน

ตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ปัจจัยว่า จํานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง จํานวน 
100 ตัวอย่างไม่เหมาะสม จํานวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ จํานวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่างดี 
จํานวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจํานวนตัวอย่างมากกว่า 1000 ดีที่สุด163 ซึ่งงานวิจัยน้ีมี
จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 232 ฉบับ เน่ืองจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีข้อจํากัด
ตรงที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มเพียง 31 โรงเรียน อย่างไรก็ตามจํานวนตัวอย่างมีความเหมาะสม
ระดับพอใช้ได้ที่จะนําไปวิเคราะห์ต่อไป 

  6.1.2 การตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ 
   ในที่นี้ใช้การตรวจสอบโดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Mayer-Olkin measure of 

sampling adequacy) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า Barlett’s Test of 
Sphericity ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 163A.L. Comrey and H.B. Lee, A First Course in Factor Analysis, 2nd ed. 
(Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1992), 217. 
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ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
 

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .894 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 27769.059 
df 7140 
Sig. .000 

 
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นผลการทดสอบ KMO (Kaiser-Mayer-Olkin 

measure of sampling adequacy) เท่ากับ 0.894 แสดงถึงความเหมาะสม เพียงพอของข้อมูล
ทั้งหมดและตัวแปรต่างๆ ที่สามารถใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้ในระดับดีมาก เพราะ KMO มีค่าสูงและ
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity 
พบว่ามีค่าสถิติ Chi-Square ที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig< 0.05) 
แสดงว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ ทําให้ข้อมูลที่ได้สามารถนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ต่อไปได้ 

ค่าสถิติทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity 
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 
ค่า sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือตัวแปรต่างๆ มี

ความสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) วิเคราะห์ต่อไปได้ 
การวิเคราะห์ขั้นตอนน้ีใช้การสกัดองค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis) 

ด้วยวิธี การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) วิเคราะห์ด้วยการ
หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Rotation) โดยข้อตกลงเบ้ืองต้นในการศึกษาครั้งน้ีใช้เกณฑ์ในการเลือกปัจจัยดังน้ี 1) มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต่ 0.55 ขึ้นไป ตามท่ีแฮร์และคณะ (Hair et.al.) กล่าว
ว่านํ้าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไปเป็นค่านํ้าหนักที่มีนัยสําคัญในการปฏิบัติ (Practically 
Significant)164 2) มีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s 

                                                            
164J.F. Hair, Jr. Anderson, R.E.,R.L., and W.C.Black, Multivariate Data Analysis, 

5th ed. (Upper Saddle River, NJ: Perntice Hall, 1998), 111. 
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criterion)165 และ 3) มีตัวแปรที่บรรยายแต่ละองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวข้ึนไป พบว่าได้องค์ประกอบ
ปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
จํานวน 23 ปัจจัย แสดงดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร 

องค์ประกอบ
(component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความ
แปรปรวน
ของตัวแปร 

eigenvalues 

ความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
% of 

Variance 
 

ความ
แปรปรวน

สะสมร้อยละ 
Cumulative 

% of 
Variance 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
eigenvalues 

ความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
% of 

Variance 
 

ความ
แปรปรวน

สะสมร้อยละ 
Cumulative 

% of 
Variance 

1 47.262 39.385 39.385 11.912* 9.927 9.927
2 5.086 4.239 43.623 8.199* 6.833 16.759
3 4.434 3.695 47.319 7.416* 6.180 22.939
4 3.066 2.555 49.873 6.394* 5.329 28.268
5 2.935 2.446 52.319 5.875* 4.896 33.163
6 2.577 2.147 54.467 5.340 4.450 37.613
7 2.229 1.858 56.324 4.377* 3.648 41.261
8 1.993 1.661 57.985 4.164 3.470 44.731
9 1.935 1.612 59.598 3.714* 3.095 47.826
10 1.770 1.475 61.072 3.631 3.026 50.852
11 1.676 1.397 62.469 3.561 2.968 53.820
12 1.534 1.278 63.747 3.510 2.925 56.745
13 1.495 1.246 64.993 3.148 2.623 59.368
14 1.459 1.216 66.209 2.433* 2.028 61.396
15 1.368 1.140 67.349 2.241 1.868 63.264

 
 
 
 
                                                            

165Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivatiate 
Statistics (New YorkL Harper & Row, 1983), 141. 



123 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปร (ต่อ) 

องค์ประกอบ
(component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings
ค่าความ
แปรปรวน
ของตัวแปร 

eigenvalues 

ความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
% of 

Variance 
 

ความ
แปรปรวน

สะสมร้อยละ 
Cumulative 

% of 
Variance 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
eigenvalues 

ความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
% of 

Variance 
 

ความ
แปรปรวน

สะสมร้อยละ 
Cumulative 

% of 
Variance 

16 1.332 1.110 68.459 2.174 1.812 65.075
17 1.241 1.034 69.493 2.085 1.738 66.813
18 1.217 1.014 70.508 2.048 1.707 68.520
19 1.196 .996 71.504 1.875 1.563 70.082
20 1.184 .986 72.491 1.723 1.436 71.518
21 1.122 .935 73.425 1.697 1.414 72.933
22 1.092 .910 74.335 1.383 1.153 74.085
23 1.048 .874 75.209 1.349 1.124 75.209

*องค์ประกอบที่มีจํานวนตัวแปร ต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 
เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือก
ปัจจัยค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) มากกว่า 1.00 พบว่ามี 23 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบที่ 1 – 23 สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ได้เท่ากับร้อยละ 75.209  

แต่เมื่อพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor 
loading) ต้ังแต่ 0.55 ขึ้นไปและมีตัวแปรที่บรรยายแต่ละองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวขึ้นไป พบว่ามีเพียง 
8 องค์ประกอบที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ คือ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบท่ี 9 และ
องค์ประกอบที่ 14 ส่วนองค์ประกอบที่เหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ทําให้ตัวแปร ในการ
พิจารณาเหลือเพียงจํานวน 35 ตัวแปร จากตัวแปรทั้งหมด 120 ตัวแปร ซึ่งจําแนกได้ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 12 น้ําหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน 

ตัวแปร 
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบที่ 

1 2 3 4 5 7 9 14
93 .786   
98 .770   
91 .767   
92 .761   
94 .742   
90 .685   
102 .681   
87 .653   
65 .554   
69  .792  
70  .760  
68  .740  
71  .729  
72  .649  
83   .611  
81   .609  
80   .595  
89   .553  
112   .686  
107   .671  
108   .618  
111   .604  
60   .680  
59   .679  
58   .658  
61   .594  
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ตารางที่ 12 น้ําหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบที่ 

1 2 3 4 5 7 9 14
1   .717  
2   .621  
3   .589  
16   .695 
17   .675 
18   .622 
95    .717
26    .711
50    .627

 
จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มี 8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 7 
องค์ประกอบที่ 9 องค์ประกอบที่ 14  

เพ่ือความสะดวกในการเรียกช่ือองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กําหนด ผู้วิจัยได้ร่นลําดับที่ขององค์ประกอบจากองค์ประกอบ จากองค์ประกอบที่ 7 เป็น
องค์ประกอบที่ 6 และจากองค์ประกอบ จากองค์ประกอบที่ 9 เป็นองค์ประกอบที่ 7 และจาก
องค์ประกอบ จากองค์ประกอบที่ 14 เป็นองค์ประกอบที่ 8 และต้ังช่ือแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 
14 และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังตารางที่ 15 - 22 
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ตารางที่ 13 องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ลําดับที่ ช่ือองค์ประกอบ จํานวนตัวแปร 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
(factor loading) 

1 แรงผลักดันทีส่ง่เสริมความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค 

9 0.554 – 0.786

2 ความสําเร็จทางวิชาการ 5 0.649 – 0.792
3 การรับรู้ความสามารถของตน 4 0.553 – 0.611
4 การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค 4 0.604 – 0.686
5 การเรียนรู้ 4 0.594 – 0.680
6 การมองโลกในแง่ดี 3 0.589 – 0.717
7 นวัตกรรม 3 0.622 – 0.695
8 การกํากับตนเอง 3 0.627 – 0.717

รวม 35 0.553 – 0.792
 

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดมี
จํานวน 8 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 9 ตัวแปร มีค่า
นําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.554 – 0.786 องค์ประกอบที่ 2 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.649 – 0.792 องค์ประกอบที่ 3 มี
จํานวนตัวแปร ที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.553 – 0.611 
องค์ประกอบที่ 4 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.604 – 0.686 องค์ประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่านํา
หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.594 – 0.680 องค์ประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589 – 0.717 องค์ประกอบที่ 7 มี
จํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.622 – 0.695 
องค์ประกอบท่ี 8 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.627 – 0.717 รวมมีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบทั้งสิ้น 35 ตัวแปร มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.553 – 0.792 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 1 “แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_93 วัฒนธรรมที่ดี 0.786 
2 a_98 ชุมชนที่ดี 0.770 
3 a_91 องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 0.767 
4 a_92 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ 0.761 
5 a_94 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 0.742 
6 a_90 ครอบครัวที่ดี 0.685 
7 a_102 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 0.681 
8 a_87 ความเช่ือในการควบคุม 0.653 
9 a_65 บรรยากาศในที่ทํางาน 0.554 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

11.912
9.927 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 9 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.554 ถึง 0.786 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 11.912 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.926 ซึ่งเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่าองค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับหน่ึง
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวแปร “วัฒนธรรมที่ดี” มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.786
สําหรับตัวแปร “บรรยากาศในที่ทํางาน”พบว่ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.554 และ
เน่ืองจากตัวแปรองค์ประกอบน้ีเกี่ยวข้องกับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
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ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 2 “ความสําเร็จทางวิชาการ” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_69 ความสําเร็จทางวิชาการ 0.792 
2 a_70 ความสําเร็จในงาน 0.760 
3 a_68 ความสามารถทางวิชาการ 0.740 
4 a_71 ประสบการณ์วิชาการ 0.729 
5 a_72 แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ 0.649 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

8.199 
6.833 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.649 ถึง 0.792 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 8.199 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.833 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับสอง
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบแรก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ความสําเร็จทางวิชาการ” มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.792 สําหรับตัวแปร “แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ” พบว่ามีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.649 และเน่ืองจากตัวแปรองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับความสําเร็จ
ทางวิชาการ ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า ความสําเร็จทางวิชาการ 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 3 “การรับรูค้วามสามารถของตน” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_83 รับรู้ความสามารถในตนเอง 0.611 
2 a_81 เป็นผู้ที่มีเป้าหมาย 0.609 
3 a_80 วางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน 0.595 
4 a_89 ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดี 0.553 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

7.416 
6.180 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.553 ถึง 0.611 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 7.416 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.180 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับสาม
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบที่สอง และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “รับรู้ความสามารถในตนเอง” มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ 0.611 สําหรับตัวแปร “ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดี” พบว่า
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.553 และเนื่องจากตัวแปรองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับการ
รับรู้ความสามารถของตน ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การรับรู้ความสามารถของตน 
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ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 4 “การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_112 โอกาสส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค 0.686 
2 a_107 ผลกระทบส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟัน

อุปสรรค 
0.671 

3 a_108 ความสามารถในการจดจํา 0.618 
4 a_111 ผลกระทบทางจิตใจ 0.604 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

6.394 
5.329 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.604 ถึง 0.686 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.394 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.329 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับสี่
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบที่สาม และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “โอกาสส่งผลต่อความสามารถ
ในการฝ่าฟันอุปสรรค” มีคา่นํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.686 สําหรับตัวแปร “ผลกระทบทาง
จิตใจ” พบว่ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.604 และเนื่องจากตัวแปรองค์ประกอบน้ี
เก่ียวข้องกับการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบนี้ว่า การฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค 
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ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 5“การเรียนรู้” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_60 ยืนหยัดในคุณค่า 0.680 
2 a_59 ความศรัทธา 0.679 
3 a_58 สังคมดี 0.658 
4 a_57 ประสบการณ์ 0.594 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

5.857 
4.896 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.594 ถึง 0.680 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.857 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.896 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่าองค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับห้า
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบที่สี่ และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ยืนหยัดในคุณค่า” มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุดคือ 0.680 สําหรับตัวแปร “ประสบการณ์” พบว่ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุดคือ 0.594 และเน่ืองจากตัวแปรองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือ
องค์ประกอบน้ีว่าการเรียนรู้  
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ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 6 “การมองโลกในแง่ดี” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_1 ความสุขในการทํางาน 0.717 
2 a_2 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นที่จะ

แสวงหาความเปลี่ยนแปลง 
0.621 

3 a_3 มองโลกในแง่ดี 0.589 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

5.340 
4.450 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589 ถึง 0.717 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.340 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.450 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับหก
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบที่ห้า และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ความสุขในการทํางาน” มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ 0.717 สําหรับตัวแปร “มองโลกในแง่ดี” พบว่ามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.589 และเน่ืองจากตัวแปรองค์ประกอบน้ีเกี่ยวข้องกับการมองโลกในแง่ดี 
ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การมองโลกในแง่ดี 
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ตารางที่ 20 องค์ประกอบที่ 7 “นวัตกรรม” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_16 นวัตกรรม 0.695 
2 a_17 การทํางานเป็นทีม 0.675 
3 a_18 การมีพลัง กําลัง 0.622 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

4.377 
3.648 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.622 ถึง 0.695 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.377 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.648 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับเจ็ด
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบที่หก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “นวัตกรรม” มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุดคือ 0.695 สําหรับตัวแปร “การมีพลัง กําลัง” พบว่ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุดคือ 0.622 และเนื่องจากตัวแปรองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบน้ีว่า นวัตกรรม 
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ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 8 “การกํากับตนเอง” 

ที่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
1 a_95 ความเครียดในการทํางาน 0.717 
2 a_26 อารมณ์โกรธ 0.711 
3 a_50 การลงโทษ 0.627 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

4.164 
3.470 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบที่ 8 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 

ตัวแปร หลังหมุนแกนมีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.627 ถึง 0.717 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.164 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.470 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับแปด
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีรองลงมาจาก
องค์ประกอบที่เจ็ด และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “ความเครียดในการทํางาน” มี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.717 สําหรับตัวแปร “การลงโทษ” พบว่ามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 0.627 และเน่ืองจากตัวแปรองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับการกํากับตนเอง
ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การกํากับตนเอง 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจที่กล่าวมา สรุปองค์ประกอบได้ดังแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

จากแผนภูมิที่ 4 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. องค์ประกอบ “แรงผลกัดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค” ประกอบด้วย 
9 องค์ประกอบย่อยคือ (1) วัฒนธรรมที่ดี (2) ชุมชนที่ดี (3) องค์กรที่มีประสิทธิภาพ (4) การพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพ (5) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (6) ครอบครัวที่ดี (7) ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม (8) ความเช่ือในการควบคุม (9) บรรยากาศในที่ทํางาน 

2. องค์ประกอบ “ความสําเร็จทางวิชาการ” ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยคือ     
(1) ความสําเร็จทางวิชาการ (2) ความสําเร็จในงาน (3) ความสามารถทางวิชาการ (4) ประสบการณ์
วิชาการ (5) แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ 

3. องค์ประกอบ “การรับรู้ความสามารถของตน” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยคือ 
(1) วางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน (2) รับรู้ความสามารถในตนเอง (3) เป็นผู้ที่มีเป้าหมาย (4) ความ 
สัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดี 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

รัชมังคลาภิเษก

1. แรงผลักดันที่
ส่งเสริมความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

2. ความสําเร็จ
ทางวิชาการ 

3.การรับรู้
ความสามารถของตน 

4. การฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค 

5. การเรียนรู้ 6. การมองโลกในแง่ดี

8. การกํากับตนเอง 

7. นวัตกรรม 
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4. องค์ประกอบ “การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย
คือ (1) โอกาสส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค (2) ผลกระทบส่งผลต่อความสามารถใน
การฝ่าฟันอุปสรรค (3) ความสามารถในการจดจํา (4) ผลกระทบทางจิตใจ 

5. องค์ประกอบ “การเรียนรู้” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยคือ (1) ความศรัทธา 
(2) ยืนหยัดในคุณค่า (3) สังคมดี (4) ประสบการณ์ 

6  องค์ประกอบ “การมองโลกในแง่ดี” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยคือ (1) ความ 
สุขในการทํางาน (2) ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความเปลี่ยนแปลง   
(3) มองโลกในแง่ดี 

7. องค์ประกอบ “นวัตกรรม” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยคือ (1) นวัตกรรม    
(2) การมีพลัง กําลัง (3) การทํางานเป็นทีม 

8. องค์ประกอบ “การกํากับตนเอง” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ความ 
เครียดในการทํางาน (2) อารมณ์โกรธ (3) การลงโทษ 
 
ตอนท่ี 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 

เพ่ือหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกยีรติรัชมังคลาภิเษก ซึ่ง จอนห์สัน และวิชเชอร์น (Johnson and Wichen) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลพัฒนาโดยโฮเทลลิง (Hotelling H.) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ชุด โดยเน้นไปที่การหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรชุดหน่ึงกับตัวแปร
อีกชุดหน่ึง ด้วยการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล (canonical variables) ขึ้นมา ซึ่งตัวแปรคาโนนิคอลน้ี
จะเป็นฟังก์ช่ันเชิงเส้นของตัวแปรเดิมในแต่ละชุด โดยในครั้งแรกจะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด หลังจากน้ันจะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นคู่ต่อไปที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด
จากคู่ต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคู่แรก และเรียกควาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิ
คอลว่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) ซึ่งสหสัมพันธ์คาโนนิคอลน้ีจะบอกความ
แข็งแรง (strength) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุด166 

                                                            
166Richard A.Johnson, and Dean W. Wichern, Applied Multivariate Statistical 

Analysis, 5th ed. (Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1998.), 438. 
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 การจัดกลุ่มตัวแปรเป็น 2 ชุด สามารถทําได้โดย 1) ไม่แบ่งตัวแปรชุดใดเป็นตัวแปรอิสระ
และชุดใดเป็นตัวแปรตาม เพียงแต่ต้องการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุด หรือ 2) เป็นการหา
สาเหตุหรือวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุด โดยกําหนดว่าตัวแปรชุดหน่ึงเป็นตัวแปรอิสระ และ
อีกชุดหนึ่งเป็นตัวแปรตาม โดยตัวแปรในแต่ละชุดมีมากกว่า 1 ตัว และจํานวนตัวแปรในแต่ละชุด   
จะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ และจํานวนชุดของฟังก์ช่ันคาโนนิคอลจะมีกี่ชุดขึ้นอยู่กับจํานวนตัวแปร   
ที่น้อยที่สุดที่อยู่ในตัวแปรชุดเดิม167 

 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีความเหมาะสมในการนํามาใช้กับการศึกษาวิจัย
ทางสังคมศาสตร์และทางการศึกษาที่มักจะทําการศึกษาตัวแปรหลายๆ ด้านเพ่ือให้ครอบคลุม          
ความซับซ้อนของมนุษย์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลช่วยให้สามารถอธิบายปรากฎการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุด ได้ชัดเจนและแม่นยํา อีกทั้งยังช่วยให้การวิจัยมีความตรงภายใน
และความตรงภายนอกมากขึ้น และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรจะเป็นการพิจารณา       
ในลักษณะตัวแปรหลายตัวกับตัวแปรหลายตัว ไม่ใช่ลักษณะรายคู่168 สําหรับสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
อธิบายโดยใช้ภาพประกอบที่ 6 ประกอบ ดังน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 6 คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ n ของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
 

                                                            
167กัลยา วานิชย์บัญชา, การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ธรรม

สาร, 2550), 341-353. 
168สําราญ มีแจ้ง, สถิติขั้นสูงสําหรับการ, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิชินแอดเวอร์ไทซิ่ง-กรุฟ, 

2546), 174-175. 
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 จากภาพที่ 6 แสดงคาโนนิคอลฟังก์ช่ันของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยใน
ภาพท่ี 6 สมมติว่าตัวแปรเดิม 2 ชุดคือชุด X ประกอบด้วย 3 ตัวคือ X1, X2, และ X3 กับชุด Y 
ประกอบด้วยตัวแปร Y1 และ Y2 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุดน้ีจะมีการสร้างตัวแปรคา
โนนิคอลหรือตัวแปรสังเคราะห์ (canonical variables หรือ synthetic variables) ขึ้นมา ซึ่งตัวแปร
คาโนนิคอลนี้จะเป็นฟังก์ช่ันเชิงเส้นของตัวแปรชุดเดิมในแต่ละชุด โดยการคํานวณหาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลกับตัวแปรชุดเดิมทั้งสองชุด และเรียกค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรคาโนนิคอล
แต่ละตัวกับตัวแปรเดิมว่านํ้าหนักคาโนนิคอล (canonical loading หรือ canonical structure 
correlations) ซึ่งถ้ามีค่ามากแสดงว่านํ้าหนักคาโนนิคอลน้ันสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรตัวเดิมได้มาก หลังจากน้ันจึงคํานวณหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอล และเรียกค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปร คาโนนิคอลว่า สหสมัพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation หรือ canonical 
correlation coefficient หรือ Rc) ซึ่งจะมีค่าเป็นบวกและมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 และแต่ละชุดของ
ความสัมพันธ์ที่กล่าวมาเรียกว่า ฟังก์ช่ันคาโนนิคอล (canonical function) ดังน้ันจํานวนฟังก์ช่ันคา
โนนิคอลจะมีกี่ฟังก์ช่ันขึ้นอยู่กับจํานวนตัวแปรที่น้อยที่สุดที่อยู่ในชุดตัวแปรเดิม (เช่น ภาพที่ 6 จํานวน
ตัวแปรในแต่ละชุดน้อยที่สุดคือ 2 ตัวแปร ดังน้ันจะได้ฟังก์ช่ันคาโนนิคอล 2 ฟังก์ช่ัน) โดยฟังก์ช่ันคา
โนนิคอลฟังก์ช่ันแรกจะสร้างตัวแปรคาโนนิคอลท่ีทําให้ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงที่สุด คาโนนิคอล
ฟังก์ช่ันต่อไปจะสร้างตัวแปรคาโนนิคอลที่ทําให้ความสัมพันธ์สูงสุดเท่าที่จะทําได้ โดยตัวแปรคาโนนิ
คอลทั้งสองตัวในฟังก์ช่ันน้ีจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรคาโนนิคอลทั้งสองตัวในฟังก์ช่ันก่อน
หน้า และถ้านําค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมายกกําลังสอง เรียกว่า สหสัมพันธ์คาโนนิคอลกําลังสอง
หรือค่าไอเกน (squared canonical correlation or canonical roots or eigenvalues: Rc2) เป็น
ค่าที่แสดงสัดส่วนของความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลท้ังสองชุด ใช้แสดงร้อยละของ          
ความแปรปรวนของตัวแปรเดิมที่มีส่วนในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล สําหรับค่าเกิน (redundancy 
index: R) เป็นค่าที่ใช้วัดความแปรปรวนหรือความแปรปรวนของชุดเดิมชุดหน่ึงที่สามารถพยากรณ์
ค่าตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรชุดเดิมอีกชุดหน่ึง ถ้าค่าเกินมาก แสดงว่าตัวแปรมีความสามารถ    
ในการพยากรณ์มาก ดังน้ันจึงใช้ค่าเกินในการประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์     
คาโนนิคอล169 

                                                            
169R.E.Laessig, and E.J. Duckett, “Canonical correlation analysis: potential for 

environmental health planning,” Am J Public Health 69, 4 (Apr 1979): 353-359. 
A.Sherry and R. K. Henson, “Conducting and interpreting canonical correlation 

analysis in personality research: A user-friendly primer,” Journal of Personality 
Assessment 84 (2005): 37-48. 
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 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยนําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 8 องค์ประกอบมาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ เพื่อต้องการทราบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทั้ง 8 ตัว โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ง 
แฮนค็อก (Hancock) กล่าวว่าการแบ่งตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามมีความสําคัญน้อยสําหรับ         
การประมาณค่าทางสถิติคาโนนิคอลฟังก์ช่ัน เพราะการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเป็นการให้นํา
หนักตัวแปรคาโนนิคอลที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด โดยไม่เน้นว่าตัวแปรเดิมต้องอยู่ในตัวแปรคาโน     
นิคอลชุดใด แต่อย่างไรก็ตามด้วยเทคนิคการหาความสัมพันธ์มากที่สุดระหว่างตัวแปรคาโนนิคอล    
ทั้งสองตัว ตัวแปรแต่ละตัวในแต่ละชุดจึงสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆ ในทั้งสองชุด ด้วยเหตุน้ีการเพ่ิมหรือ
ลบตัวแปรเพียงตัวใดตัวหน่ึงจึงมีผลกระทบกับผลที่ได้ โดยเฉพาะกับตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม 
การจัดแบ่งตัวแปรในแต่ละชุดของตัวแปรคาโนนิคอลไม่ว่าจะเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามจึงต้อง   
ใช้ความระมัดระวัง นักวิจัยต้องมีแนวคิดเช่ือมโยงชุดของตัวแปรก่อนนําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโน
นิคอล เพ่ือทําให้การกําหนดตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามมีความสําคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์        
ที่แข็งแรงสําหรับตัวแปรทั้งหมด 

 ดังน้ัน เพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงกลับไปพิจารณาการแบ่งกลุ่ม      
ตัวแปรเป็น 2 กลุ่ม โดยกลับไปพิจารณา พบว่า สตอลท์ซ (Stoltz) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการ
แก้ไขอุปสรรค (AQ) เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดความสามารถสําหรับการปีนเขาให้สูงขึ้น          
มีพ้ืนฐานมาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่ล้ําหน้าและล้ําค่าด้วยองค์ความรู้สามสาขาวิชา ซึ่งต่างก็เป็น
ตัวแทนของตัวต่อตัวหน่ึงที่นํามารวมเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) 
ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานแห่งความสําเร็จ ได้แก่ จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) สรีรประสาท
วิทยา (Neurophysiology) จิตเวชประสาทและภูมิคุ้มกันวิทยา (Psychoneuroimmunology) 
โดยจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) คือบุคคลหน่ึงที่ตอบสนองต่อวิกฤติด้วยความรู้สึกว่า
ต้องทน มีผลกระทบมากมาย ปัญหามาจากภายในตัวเองและไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่อีกคน
ตอบสนองต่อมันว่าเกิดเพียงช่ัวคราว ผลกระทบท่ีมีขอบเขตจํากัด มาจากภายนอกและอยู่ภายใต้    
การควบคุมของคุณ การตอบสนองของบุคคลต่อวิกฤติมีอิทธิพลต่อแง่มุมต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน
และความสําเร็จ เราตอบสนองต่อวิกฤติด้วยจิตใต้สํานึก และรูปแบบที่แน่นอน หากขาด            
การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบน้ีก็จะคงอยู่อย่างถาวรไปตลอดชีวิตของคนคนน้ัน            
สรีรประสาทวิทยา (Neurophysiology) คือการที่สมองถูกจัดเตรียมอย่างดีเย่ียมในการสร้างนิสัย
อย่างที่ปรารถนา นิสัยสามารถถูกยับย้ังและเปลี่ยนแปลงได้ทันที นิสัยส่วนตัวในการตอบสนองต่อ
วิกฤติน้ันสามารถถูกยังย้ังและเปลี่ยนแปลงได้ทันที ถ้าหากทดแทนมันด้วยนิสัยใหม่ นิสัยเดิมก็จะหด
หายไปและนิสัยใหม่ก็จะเฟ่ืองฟู จิตเวชประสาทและภูมิคุ้มกันวิทยา (Psychoneuroimmunology) 
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คือ การเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างที่คุณตอบสนองต่อวิกฤติสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคุณ 
ความสามารถในการควบคุมเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อสุขภาพและการมีอายุยืน วิธีที่คนคนนึงตอบสนองต่อ
วิกฤติ ความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) มีอิทธิพลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การฟ้ืนตัวจากการผ่าตัด
และการอ่อนไหวต่อการรับเช้ือโรคที่คุกคามชีวิตคุณ รูปแบบของความอ่อนแอในการตอบสนองต่อ
วิกฤติสามารถทําให้เกิดภาวะซึมเศร้า170 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายใน   
และกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก โดยกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายในซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นองค์ความรู้
ใน 3 สาขา ได้แก่ ด้านจิตวิทยาทางปัญญา ด้านศาสตร์ใหม่แห่งสุขภาพ ด้านศาสตร์แห่งสมอง        
ที่เป็นตัวแทนของตัวต่อตัวหน่ึงที่นํามารวมเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็น ความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค 
(AQ) ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตน, การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค, การเรียนรู้, การ
มองโลกในแง่ดี, การกํากับตนเองและด้านปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยแรงผลักดันที่ส่งเสริมความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค, ความสําเร็จทางวิชาการ, นวัตกรรม แล้วจึงทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
คาโนนิคอล 

2. การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
 2.1 การตรวจสอบจํานวนข้อมูลที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
  รัมเมล (Rummel quoted in Laessig and Duckett) กล่าวว่า ตามกฎอย่างง่าย 

(rule of thumb) จํานวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ควรมีอย่างน้อย 4 รายต่อ
หน่ึงตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงจะถือว่าเหมาะสมในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล หากน้อย
กว่าค่านําหนัก (weight) หรือค่าความแปรปรวนมาตรฐาน (standardize coefficients) ที่คํานวณได้ 
จะไม่คงที่171 ซึ่งการวิจัยน้ีมีตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลจํานวน 8 ตัว จึงต้องการ
ข้อมูลอย่างน้อย 32 รายแต่การวิจัยนี้มีจํานวนข้อมูล 232 ราย ซึ่งมากกว่ากฎที่ตั้งไว้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลต่อไป 

 2.2 การตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

                                                            
170Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 53. 
171R.J.Rummel, Applied Factor Analysis. Evanston, III.: Northwestern University 

Press, 1970. Quoted in R.E. Laessig and E.J. Duckett, “Canonical correlation analysis: 
potential for environmental health planning,” Am J Public Health 69, 4 (Apr 1979): 
353-359. 
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  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรด้านปัจจัยภายใน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
ภายในตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม แสดงในตาราง ที่ 22 
 
ตารางที่ 22 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรด้านปัจจัยภายใน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

ภายในตัวแปรด้านปัจจยัภายนอก และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม 
Correlations 

ตัวแปร 
การรับรู้ความ 
สามารถของตน 

การฟ้ืนตัวจาก
การเผชิญ
อุปสรรค 

การเรียนรู้
การมองโลก

ในแง่ดี 
การกํากับ
ตนเอง 

แรงผลักดันที่
ส่งเสริมความ

ฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค 

ความสําเร็จ
ทางวิชาการ 

นวัตกรรม 

การรับรู้ความสามารถ
ของตน 

1   

การฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค 

.313** 1  

การเรียนรู้ .379** .144* 1  
การมองโลกในแง่ดี .364** .093 .430** 1  
การกํากับตนเอง .087 .049 .109 -.004 1  

แรงผลักดันที่ส่งเสริม
ความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรค 

.453** .206** .648** .343** .198** 1  

ความสําเร็จทาง
วิชาการ 

.489** .245** .536** .397** .128 .446** 1 

นวัตกรรม .444** .219** .495** .507** .042 .545** .449** 1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรปัจจัยภายในมีค่าอยู่

ระหว่าง -0.004 – 0.430 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัว
แปรด้านปัจจัยภายนอกมีค่า 0.446 – 0.545 ซึ่งสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในข้ามกลุ่ม ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัย
ภายในกับตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง -0.004 – 0.648 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ข้ามกลุ่มตัวแปร ไม่ค่าเป็นศูนย์บางตัว แสดงว่า 
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ตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์ข้ามกลุ่มกัน จึงมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโน     
นิคอลในขั้นต่อไป172 

3. การประเมินความเหมาะสมของฟังก์ช่ันคาโนนิคอลที่จะแปลผล 
 แฮนค็อค (Hancock) กล่าวว่าคาโนนิคอลฟังก์ช่ันใดมีความเหมาะสมที่จะแปลผลหรือไม่

นั้นพิจารณาจาก 1) การทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีนัยสําคัญ  
ทางปฏิบัติ และ 2) การวิเคราะห์ค่าเกินของแต่ละคาโนนิคอลฟังก์ชั่น173 ซึ่งในชั้นตอนมีรายละเอียด
วิเคราะห์ดังน้ี 

 3.1 การทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีนัยสําคัญ        
ทางปฏิบัติระดับนัยสําคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลแสดงในตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอเกน และสถิติทดสอบ 

canonical 
function 

canonical 
correlation 

(Rc) 

canonical 
root 
Rc2 

Wilk’s lamda 
 

Chi – square 
2 

df Sig 

1 0.799 0.6384 0.320 21.099 15.000 .000
2 0.331 0.1095 0.884 3.562 8.000 .001
3 0.081 0.0065 0.993 0.504 3.000 .680

 
จากตารางที่ 23 พบว่า การหาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรระหว่างตัว

แปรด้านปัจจัยภายใน 5 ตัว ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน, การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค, 
การเรียนรู้, การมองโลกในแง่ดี, การกํากับตนเองกับตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกจํานวน 3 ตัว ได้แก่ 
แรงผลักดันที่สง่เสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค, ความสําเร็จทางวิชาการ, นวัตกรรม ได้ฟังก์ช่ัน
คาโนนิคอล 3 ฟังก์ช่ัน โดยคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 และคาโนนิคอลฟังช่ันที่ 2 มีนัยสําคัญทางสถิติ     
ที่ ระดับ .01 แต่ฟังก์ช่ันคาโนนิคอลที่ 3 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ดังน้ันฟังก์ช่ันที่ 1 และ 2 
จึงควรได้รับการแปลผลเท่าน้ัน 

                                                            
172สําราญ มีแจ้ง, สถิติชั้นสูงสําหรับการวิจัย, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ:นิชินแอดเวอร์ไทซิ่ง 

กรูฟ, 2546), 174. 
173 G. Hancock, Canonical Correlation Analysis, accessed July 31, 2016, 

availablefromhttp://www.education.umd.edu./EDMS/fac/Hancock/Course_Materials/E
DMS771/readings/CanonicalCorrelationChapter.pdf 
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แฮนค็อค (Hancock) กล่าวว่า นัยสําคัญทางปฏิบัติของคาโนนิคอลฟังก์ช่ันพิจารณา
ได้จากค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล และไม่มีแนวทางบอกว่าค่าของสหสัมพันธ์คาโนนิคอลควรมีค่าเท่าใด       
จึงเหมาะสม การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อค้นพบที่ทําให้เกิดความเข้าใจในปัญหาการวิจัยมากขึ้น 

จากตารางที่ 23 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลท้ังสามฟังก์ช่ันมีค่า 0.081 – 0.799 
ตามลําดับ และอธิบายความแปรปรวนร่วมกันระหว่างชุดตัวแปรที่เหลือจากฟังก์ช่ันที่ 1 ได้ร้อยละ 
63.84 และเมื่อรวมกันแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 75.44 (63.84 + 10.95+ 0.65 = 75.44) 

ในที่น้ี ผู้วิจัยกําหนดไว้ว่า หากคาโนนิคอลฟังก์ช่ันใดอธิบายความแปรปรวนได้ตํ่ากว่า 
10 ไม่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 และ ฟังก์ชั่นที่ 2 มี
นัยสําคัญทางปฏิบัติ ดังน้ันฟังก์ช่ันที่ 1 และ ฟังก์ช่ันที่ 2 จึงควรได้รับการแปรผลเท่าน้ัน 

3.2 การวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ช่ัน 
 แฮนค็อค (Hancock) กล่าวว่า การยอมรับคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่จะทําการแปลผลน้ัน

สามารถวัดได้จากค่าเกิน ซึ่งปริมาณค่าเกินที่น้อยที่สุดที่รับได้จะเป็นเท่าไหร่น้ัน ไม่มีแนวทางบอกไว้
ชัดเจน นักวิจัยต้องตัดสินใจเองว่าคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่มีค่าเกินตํ่าน้ันควรได้รับการแปลผลหรือไม่ 
โดยพิจารณาค่าไอเก็นประกอบ ซึ่งในการวิจัยน้ีผู้วิจัยกําหนดค่าเกินในคู่ตรงข้ามตํ่าสุดที่ยอมรับได้   
อยู่ที่ร้อยละ 20 และค่าเกินที่ได้จากการวิเคราะห์ ปรากฎในตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ช่ัน 
สัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายในที่ถูกอธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอล

canonical 
function 

ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเอง
(shared variance) 

ค่าไอเก็น 
(explained 
variance) 

ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม
(redundancy) 

percentage 
cumulative 
percentage 

percentage 
cumulative 
percentage 

1 0.366 0.366 1.766 0.234 0.234
2 0.154 0.520 0.123 0.017 0.251
3 0.163 0.683 0.007 0.001 0.252
สัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกที่ถูกอธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอล

canonical 
function 

ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเอง
(shared variance) 

ค่าไอเก็น 
(explained 
variance 

ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม
(redundancy) 

percentage 
cumulative 
percentage 

percentage 
cumulative 
percentage 

1 0.647 0.647 1.766 0.413 0.413
2 0.158 0.805 0.123 0.017 0.430
3 0.196 1.001 0.007 0.001 0.431

 
จากตารางที่ 24 ค่าเกินเป็นค่าใช้วัดปริมาณความแปรปรวนของตัวแปรชุดหน่ึงที่

สามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรอีกชุดหน่ึง ถ้าค่าเกินมากแสดงว่ามีความสามารถ          
ในการพยากรณ์มาก ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห์ค่าเกินของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกที่ถูกอธิบายโดยตัว
แปรด้านปัจจัยภายในมีค่า 0.413 หมายความว่าความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก 
ที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านปัจจัยภายในได้ร้อยละ 41.3 ในขณะที่ค่าเกินของตัวแปรด้านปัจจัย
ภายในที่ถูกอธิบายโดยตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกมีค่า 0.234 หมายความว่าความแปรปรวน 
ด้านปัจจัยภายในที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกได้ร้อยละ 23.4 และค่าความแปรปรวน
ร่วมของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกมีค่า 0.647 หมายความว่า ร้อยละ 64.7 ของความแปรปรวน
ทั้งหมดของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกอยู่ในฟังก์ช่ันคาโนนิคอลชุดที่ 1 ในขณะที่ค่าความแปรปรวน
ร่วมของตัวแปรด้านปัจจัยภายในมีค่า 0.366 หมายความว่า ร้อยละ 36.6 ของความแปรปรวน
ทั้งหมดของตัวแปรด้านปัจจัยภายในอยู่ในฟังก์ช่ันคาโนนิคอลชุดที่ 1 ดังน้ัน คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 
จึงมีค่าเกินสูงกว่าที่ผู้วิจัยกําหนดไว้และเป็นที่ยอมรับ 
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การวิเคราะห์ค่าเกินของฟังก์ช่ันที่ 2 พบว่า มีค่าที่แตกต่างไปจากฟังก์ช่ันที่ 1 
กล่าวคือ ค่าเกินมีค่าตํ่า คือ 0.017 สําหรับตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก และ 0.017 สําหรับตัวแปรด้าน
ปัจจัยภายใน หมายความว่าความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปร
ด้านปัจจัยภายในได้ร้อยละ 1.7 และความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายในที่ถูกอธิบายด้วยตัว
แปรด้านปัจจัยภายนอกได้ร้อยละ 1.7 และตัวแปรทั้งสองชุดมีค่าความแปรปรวนร่วมตํ่า คือ 0.158 
สําหรับตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก และ 0.154 สําหรับตัวแปรด้านปัจจัยภายใน หมายความว่า ร้อยละ 
15.8 ของความแปรปรวนท้ังหมดของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกอยู่ในฟังก์ช่ันคาโนนิคอลชุดที่ 2 และ
ร้อยละ 15.4 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านปัจจัยภายในอยู่ในฟังก์ชั่นคาโนนิคอล      
ชุดที่ 2 ดังน้ันคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 2 จึงมีค่าเกินตํ่ากว่าที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ และแม้ว่าคาโนนิคอล
ฟังก์ช่ันที่ 2 จะมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีนัยสําคัญทางปฏิบัติ แต่เน่ืองจากมีสัดส่วนของค่าเกินไม่มาก
พอที่จะอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 2 จึงไม่เป็นที่ยอมรับ 

การวิเคราะห์ค่าเกินของฟังก์ช่ันที่ 3 พบว่า มีค่าที่แตกต่างไปจากฟังก์ช่ันที่ 1 
กล่าวคือ ค่าเกินมีค่าตํ่า คือ 0.001 สําหรับตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก และ 0.001 สําหรับตัวแปรด้าน
ปัจจัยภายใน หมายความว่าความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปร
ด้านปัจจัยภายในได้ร้อยละ 0.1 และความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายในที่ถูกอธิบายด้วยตัว
แปรด้านปัจจัยภายนอกได้ร้อยละ 0.1 และตัวแปรทั้งสามชุดมีค่าความแปรปรวนร่วมตํ่า คือ 0.196 
สําหรับตัวแปรด้านตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก และ 0.163 สําหรับตัวแปรด้านปัจจัยภายใน 
หมายความว่า ร้อยละ 19.6 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกอยู่ในฟังก์ช่ัน
คาโนนิคอลชุดที่ 3 และร้อยละ 16.3 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านปัจจัยภายในอยู่ใน
ฟังก์ช่ันคาโนนิคอลชุดท่ี 3 ดังน้ันคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 3 จึงมีค่าเกินตํ่ากว่าที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ และ
เน่ืองจากมีสัดส่วนของค่าเกินไม่มากพอที่จะอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ คาโนนิคอลฟังก์ช่ัน
ที่ 3 จึงไม่เป็นที่ยอมรับ 

กล่าวโดยสรุป โนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 เท่าน้ันที่มีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการแปล
ผลต่อไป 

4. การแปลผลคาโนนิคอลฟังก์ช่ันเพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 หลังจากที่ได้มีการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ระดับนัยสําคัญในทางปฏิบัติ และวิเคราะห์   
ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ช่ันและเป็นที่ยอมรับแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการแปลผลโดยพิจารณาค่าเกินจาก
คาโนนิคอลฟังก์ช่ันเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวที่มีอยู่ในสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนั้น และ
การแปลผลสามารถแปลผลได้จากค่า 3 ค่า คือค่า standardize canonical weights, canonical 
loading และ canonical cross-loading ซึ่ง แฮนค็อค (Hancock) แนะนําให้ใช้ค่า canonical 
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cross-loading มากกว่าค่าอ่ืนๆ เนื่องจากค่า standardize canonical weights มักจะมีค่าไม่เสถียร 
และมักเกิดภาวะร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร (multicolinearity) ส่วนค่า canonical loading เป็นค่าที่มี
พ้ืนฐานการคํานวณเน้นไปที่การทํานายผลมากกว่าการคํานวณเพ่ือหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือการแปล
ผลและยังต้องระมัดระวังเรื่องความตรงภายนอกด้วย แต่ค่า canonical cross-loading ให้ค่าความ 
สัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองชุดที่ตรงกว่า และหากซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลบางตัว
ไม่ได้ให้ค่า standardize canonical weights ดังน้ัน ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยจึงใช้ค่า canonical cross-
loading ในการแปลผลคาโนนิคอลฟังก์ช่ันดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยภายใน ด้านปัจจัยภายนอก ฟังก์ช่ันที่ 1 ฟังก์ช่ันที่ 2 
และฟังก์ช่ันที่ 3 

ตัวแปร 

ฟังก์ชั่นที่ 1 ฟังก์ชั่นที่ 2 ฟังก์ชั่นที่ 3 
Communality 
coefficients 

H2 (%) 

standardize 
canonical 
weights 

canonical 
cross-

loading 
r2 (%) 

standardize 
canonical 
weights 

canonical 
cross-

loading 

r2 
(%) 

standardize 
canonical 
weights 

canonical 
cross-

loading 

r2 
(%) 

การรับรู้
ความ 
สามารถ
ของตน 

-0.355 -0.571 32.60 0.062 0.053 0.28 0.864 0.050 0.25 33.13 

การฟ้ืน
ตัวจาก
การ
เผชิญ
อุปสรรค 

-0.118 -0.275 7.56 0.137 0.043 0.18 0.303 0.038 0.14 7.88 

การ
เรียนรู้ 

-0.631 -0.705 49.70 -0.661 -0.086 0.74 -0.560 -0.029 0.08 50.52 

การมอง
โลกในแง่
ดี 

-0.205 -0.492 24.21 0.929 0.226 5.11 -0.405 -0.025 0.06 29.38 

การ
กํากับ
ตนเอง 

-0.107 -0.169 2.86 -0.379 -0.147 2.16 0.105 0.011 0.01 5.03 

Rc
2                                                                                  63.84                                            10.95                                              0.65

แรงผลัก 
ดันที่
ส่งเสริม
ความ
ฉลาดใน
การแก้ไข
อุปสรรค 

-0.506 -0.685 46.92 -1.002 -0.129 1.66 -0.523 -0.027 0.07 48.65 

ความ 
สําเร็จทาง
วิชาการ 

-0.444 -0.636 40.45 0.051 0.030 0.09 1.072 0.049 0.24 40.78 

นวัตกรรม -0.281 -0.604 36.48 1.083 0.185 3.42 -0.536 -0.028 0.08 39.95
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ตารางที่ 25 แสดงค่า standardize canonical weights และ canonical cross-loading 
(เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองค่า) และค่านํ้าหนักคาโนนิคอลกําลังสอง หรือ r2ซึ่งเป็นค่าร้อย
ละของความแปรปรวนร่วมของตัวเดิมกับตัวแปรคาโนนิคอล ช่องขวาสุดแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความ
ร่วมกัน (communality coefficients หรือ h2) ซึ่งแสดงปริมาณความแปรปรวนของตัวแปรเดิมที่ถูก
สร้างขึ้นจากทั้งสามฟังก์ช่ัน ใช้บ่งช้ีความสําคัญของตัวแปรกับผลที่ได้ 

แลซซิ่ง และ ดักเก็ต (Laessig and Duckett) กล่าวว่า การเลือกค่านํ้าหนักคาโนนิคอ
ลในการแปลผลเป็นสิ่งสําคัญ แม้ว่าจะไม่กฎตายตัวว่าต้องเลือกนํ้าหนักคาโนนิคอลที่ระดับใดจึงจะ
เหมาะสมในการแปลผล แต่อาจพิจารณาได้ว่า ค่านํ้าหนักคาโนนิคอลที่ /0.40/ ถือว่าตํ่า ค่านํ้าหนัก
คาโนนิคอล /0.41-0.70/ ถือว่าปานกลาง และค่านํ้าหนักคาโนนิคอล /0.70/ ขึ้นไปถือว่าสูง174 ซึ่งค่า
นํ้าหนักคาโนนิคอลและเครื่องหมายจะมีผลต่อการแปลความหมาย 

เมื่อพิจารณาคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตัวแปรด้านปัจจัยภายใน 
มีค่านํ้าหนักคาโนนิคอลสูงคือ การเรียนรู้ (0.705) ตัวแปรมีค่านํ้าหนักคาโนนิคอลปานกลางคือ การ
รับรู้ความสามารถของตน (0.571) การมองโลกในแง่ดี (0.492) และมีค่าตํ่าคือ การฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรค (0.275) และ การกํากับตนเอง (0.169) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายในแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 พบว่า ตัว
แปรการเรียนรู้มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสูงที่สุดคือ 49.70 การรับรู้ความสามารถของตน 32.60 
การมองโลกในแง่ดี 24.21 การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค 7.56 และ การกํากับตนเองค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนตํ่าที่สุดในกลุ่มน้ี คือมีค่าร้อยละ 2.86 แสดงว่าในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล
ฟังก์ช่ันที่ 1 ตัวแปร การเรียนรู้มีน้ําหนักในการสร้างมากที่สุด และตัวแปรอ่ืนๆ มีนํ้าหนักในการสร้าง
รองลงมา เมื่อพิจารณาเคร่ืองหมายของค่า r พบว่ามีเครื่องหมายเหมือนกัน แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมี
นํ้าหนักและความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน 

อีกด้านหน่ึงของฟังก์ช่ันที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก มีค่า r ปานกลาง 
คือ แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (0.685) ความสําเร็จทางวิชาการ (0.636) 
และ นวัตกรรม (0.604) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวนร้อยละของตัว
แปรด้านปัจจัยภายนอกแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 พบว่าร้อยละ 46.92 ของความ
แปรปรวนมาจากตัวแปร แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ร้อยละ 40.45 ของ
ความแปรปรวนมาจากตัวแปร ความสําเร็จทางวิชาการและร้อยละ 36.48 ของความแปรปรวนมาจาก
ตัวแปร นวัตกรรมหมายความว่า ในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอลตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกของ

                                                            
174R.E.Laessing and E.J.Duckett, “Canonical correlation analysis: potential for 

environmental health planning,” Am J Public Health 69, 4 (Apr 1979): 353-359. 
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ฟังก์ช่ันที่ 1 ตัวแปร แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค และ ความสําเร็จทาง
วิชาการมีน้ําหนักหรือมีส่วนร่วมในการสร้างมากกว่าตัวแปร นวัตกรรม 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยภายใน และตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกส่งผลซึ่งกันและกันมากและส่งผลไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ช่วยให้ผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกและผู้ที่สนใจสามารถใช้ตัวแปรต่างๆ ทํานายความสําเร็จ
ในการการแก้ไขอุปสรรคได้ 

เมื่อพิจารณาคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 2 และ คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 3 พบว่าเคร่ืองหมายของ
ค่า r ของตัวแปรทุกตัวมีเคร่ืองหมายไม่ไปในทิศทางเดียวกันและในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ค่าเกิน
ที่กล่าวมาข้างต้นมีค่าตํ่า จึงแสดงว่า มีเพียงคาโนนิคอลฟังก์ช่ันแรกเพียงฟังก์ช่ันเดียวที่มีความ
เหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทั้ง 8 ตัวแปร 

สําหรับค่า h2 เป็นค่าสัมประสิทธ์ิความร่วมกันที่เกิดจากการนําค่า r2 ของคาโนนิคอล
ฟังก์ช่ันที่ 1 คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 2 และ คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 3 มารวมกัน แสดงสัดส่วนความ
แปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวที่ถูกอธิบายโดยคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ถูกแปลผล ค่าน้ีจะทําให้ทราบว่า
ตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร จากตารางที่ 26 หากคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 2 และ คาโน
นิคอลฟังก์ช่ันที่ 3 เป็นที่ยอมรับ ก็จะทําให้ทราบว่าตัวแปรใดมีความแปรปรวนมากที่สุดโดยพิจารณา
จากค่า h2 ที่มีค่ามากที่สุด และค่าอ่ืนๆ ก็พิจารณาเช่นเดียวกัน แต่ในกรณีน้ีคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 2 
และ คาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 3 ไม่เป็นที่ยอมรับ ดังน้ันจึงพิจารณาความแปรปรวนจากค่า r2 ของฟังก์ช่ัน
ที่ 1 เท่าน้ัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเขียนเป็นภาพความสัมพันธ์ของคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 ได้
ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

จากภาพท่ี 7 กล่าวได้ว่า ตัวแปรคาโนนิคอลด้านปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรคา
โนนิคอลด้านปัจจัยภายนอก โดยองค์ประกอบด้าน การเรียนรู้ จะส่งผลอย่างมากต่อตัวแปรคาโนนิคอ
ลด้านปัจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกัน ส่วนองค์ประกอบด้าน การรับรู้ความสามารถของตน และ 
การมองโลกในแง่ดี จะส่งผลปานกลางต่อตัวแปรคาโนนิคอลด้านปัจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกัน 
และองค์ประกอบด้าน การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค และ การกํากับตนเองจะส่งผลน้อยต่อตัว
แปรคาโนนิคอลด้านปัจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้องค์ประกอบด้านแรงผลักดันที่
ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ความสําเร็จทางวิชาการและ นวัตกรรม จะส่งผลปานกลาง
ต่อตัวแปรคาโนนิคอล ด้านปัจจัยภายในและในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยการนําองค์ประกอบ
ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยแบ่ง
องค์ประกอบเป็นตัวแปร 2 กลุ่มคือกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้
ความสามารถของตนการเรียนรู้ การมองโลกในแง่ดีความคิดริเริ่มและความเพียรพยายาม การกํากับ
ตนเองกับกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค ความสําเร็จทางวิชาการ นวัตกรรม พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมี
น้ําหนักมากและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน และหาก
ขาดตัวแปรตัวหน่ึงไปก็จะมีผลกระทบทางเดียวกันกับตัวแปรอ่ืนๆ 

การรับรู้ 
ความสามารถของตน 

การฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค 

การเรียนรู้ 

การมองโลกในแง่ดี 

การกํากับตนเอง 

ตัวแปร   
คาโนนิคอล 
ด้านปัจจัย
ภายใน 

ตัวแปร   
คาโนนิคอล 
ด้านปัจจัย
ภายนอก 

แรงผลักดันที
ส่งเสริมความฉลาด

ในการแก้ไข
อุปสรรค 

 

ความสําเร็จทาง
วิชาการ 

 

นวัตกรรม 

0.571 

0.275 

0.705 

0.492 

0.169 

สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล 

0.7999 

0.685 

0.636 

0.604 
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ข้อค้นพบนี้จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ัน ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ควรตระหนักถึงองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบปัจจัยคือ การรับรู้ความสามารถของตนการเรียนรู้ 
การมองโลกในแง่ดีความคิดริเร่ิมและความเพียรพยายาม การกํากับตนเองแรงผลักดันที่ส่งเสริมความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคความสําเร็จทางวิชาการ นวัตกรรม จึงจะประสบความสําเร็จ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังน้ี 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับนวัตกรรม 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับ

นวัตกรรม ในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ 
ได้แก่ แบนดูรา (Bendura) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า คือความเช่ือ
ของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถในการจัดระบบและกระทําให้บรรลุตามที่ต้องการได้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองยังทําให้เกิดการพัฒนาผลการปฎิบัติงานและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลมีความ
เพียรพยายาม มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จอีกด้วย175 ซึ่งแบนดูรา (Bendura) ก็เชื่อว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการกระทําของบุคคลที่จะเลือกใช้ความ
พยายาม ความอดทนในการปฏิบัติงาน การคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในสถานการณ์
เดียวกันบุคคลสองคนที่มีความสามารถไม่แตกต่างกันอาจจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานแตกต่าง
กันได้ ถ้าบุคคลสองคนน้ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน และในสถานการณ์ที่ต่างกัน 
บุคคลเดียวกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานออกมาแตกต่างกันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในสถานการณ์น้ันๆ บุคคลที่เช่ือว่าตนเองมีความสามารถ จะมีความพยายาม
ในการเผชิญอุปสรรคและความยากลําบาก และประสบความสําเร็จในที่สุด176 และแบนดูรา 
(Bendura) ก็ได้กล่าวถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองอีกว่ามีผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การใช้
ความพยายามและความมุ่งมั่นในการทํางาน (Effort Expenditure and Persistence) การรับรู้

                                                            
175Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control (New York: W.H. 

Freeman and Company, 1997), 296. 
176R.I. Evens andAlbert Bandura, The Man and His Ideas: A Dialogue (New 

uporl: Greenwood Press, 1989), 375. 
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ความสามารถของตนเองเป็นตัวกําหนดระดับความพยายามและความมุมานะในการเผชิญกับอุปสรรค
หรือประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจไปอีกนานเท่าใด บุคคลที่รับรู้ความสารารถของตนเองสูงจะมีความ
กระตือรือร้นใช้ความพยายามและความมุมานะในการทํางานนานกว่าบุคคลที่รับรู้ความสามารถของ
ตนเองตํ่า และมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสูง177 อีกทั้งทัศนีย์ หอมกลิ่น ก็ได้กล่าวว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อความสามารถของตนเองในการกระทํา
สิ่งต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความ
พยายามและความพากเพียรเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด178

นอกจากนั้นแครร์ (Alen Carr) ยังได้กล่าวว่าความริเริ่มสร้างสรรค์คือคนที่มีลักษณะกล้าเสี่ยง
อย่างสมเหตุสมผล กล้าก้าวข้ามอุปสรรค รับรู้ความสามารถตนเอง และความอดทนต่อสิ่งที่ไม่
แน่นอน179 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคกับนวัตกรรม 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคกับ

นวัตกรรมในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ 
เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) กล่าวว่าความสามารถในการฟ้ืนตัวจาก
การเผชิญอุปสรรคนั้นสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความ 

                                                            
177Albert Bandura and D. Cervone, “Self-Evaluation and Self-Efficacy Mechanisms 

Governing the Motivation Effects of Goal Systems,” Journal of Personality and 
Social Psychology (1983): 45, 1017-1028. 

178ทัศนีย์ หอมกลิ่น, “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเชื่อในปัจจัยควบคุม ความ 
สามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด โดยมีการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด: กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีและเขต
ลาดกระบัง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 229. 

179 Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 
strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 84, 154. 
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สําเร็จ การไร้ซึ่งกําลังเป็นมีพลัง ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเปลี่ยนผู้เคราะห์ 
ร้ายเป็นผู้รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรือง คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคจะไม่
ยอมให้อุปสรรคมากดดันการใช้ชีวิตของพวกเขา180 ซึ่ง ไซเบิร์ท (Al Siebert) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องการ
ควบคุม การมองโลกในแง่ดี ความแกร่ง การต้านทานความเครียด การเติบโตหลังจากหลังจากบาดเจ็บ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกการเอาชีวิตรอด ว่าเหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะหลัก
ของความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค181 และวอล์ช (Froma Walsh) ยังกล่าวว่าความ 
คิดริเริ่มและความเพียรพยายามเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรค ซึ่งก็คือความสามารถท่ีมีความพยายามที่ดี และช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้182 นอกจากน้ี 
บรูคซ์ และโกลสเทน Robert Brooksand Sam Goldstein) กล่าวอีกว่า ยิ่งเราเตรียมความพร้อมที่จะ
พบกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงเป็นการเตรียมจัดการกับอุปสรรคด้วยวิธีการเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิธีคิดความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการแผชิญอุปสรรคดีมากข้ึนเท่าน้ัน183 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับนวัตกรรม 
 ข้อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับนวัตกรรมในความฉลาดใน

การแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ จากที่สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์: ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค (AQ) สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความสําเร็จของสิ่งต่างๆ ได้ถึง 17 ประการ ได้แก่ 

1. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

                                                            
180Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 

Three Rivers Press, 2002), 4. 
181Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 

and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), 2. 
182Froma Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edition. (New York: The 

Guilford Press, 2006),69. 
183Robert Brooks and Sam Goldstein, The power of Resilience (United States 

of America: McGraw-Hill, 2003), 203. 
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2. แรงจูงใจ (Motivation) 
3. การมอบอํานาจแก่พนักงาน (Empowerment) 
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
5. การเพ่ิมผลผลติ (Productivity) 
6. การเรียนรู้ (Learning) 
7. พลังงาน (Energy) 
8. ความหวัง (Hope) 
9. ความสุข ความกระปรี้กระเปร่าและความสนุกสนาน (Happiness, vitality, and joy) 
10. สุขภาพอารมณ์ (Emotional health) 
11. สุขภาพกาย (Physical health) 
12. การยืนกราน เดินหน้าไม่ลดละ (Persistence) 
13. ความยืดหยุ่น (Resilience) 
14. การพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Improvement over time) 
15. เจตคติ (Attitude) 
16. การมีอายุยืน (Longevity) 
17. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Response to change) 

 ซ่ึงพบว่าการเรียนรู้ (Learning) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ต่างก็เป็น
คุณลักษณะของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์
ความสําเร็จของสิ่งต่างๆ ได้184 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับนวัตกรรม 
 ข้อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับนวัตกรรมในความ

ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ อาทิตตา กลับ
เพ่ิมพูล ได้กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดีประกอบด้วย 1). การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเป็นชีวิตเป็นเร่ือง

                                                            
184สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,

การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์: ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient : AQ) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), ก, 10-11. 
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น่าต่ืนเต้น และมีความหมาย 2). ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 3). ความมั่นใจและมีทัศนคติว่า “Can-Do” 4). ความสามารถในการควบคุมตนเองให้เกิด
ความมุมานะ 5). ความรับผิดชอบต่อตนเองสูง 6). ความสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี 7). ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต185 ซึ่ง สุวรรณา ม่วงงาม ได้ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่า เป็นอารมณ์
หรือทัศนคติที่ทําให้บุคคลที่มีลักษณะการมองโลกในแง่ดีประเมินสถานการณ์ในอนาคตว่าจะประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายดังที่ต้ังไว้เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว บุคคลน้ันเช่ือว่าตนสามารถ
จัดการกับอุปสรรคน้ันได้ และจะเพ่ิมความพยายามมากข้ึนเพ่ือให้ตนประสบความสําเร็จ186 อีกทั้ง    
ริชาร์ด (Matthieu Ricard) ได้ศึกษาเรื่องความสุข พบว่าถ้าเราพิจารณาวิธีที่คนเรารู้ถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิต ซาบซึ้งกับคุณภาพของช่วงชีวิต สร้างอนาคตของพวกเขาและก้าวข้ามอุปสรรคได้นั้น 
นอกจากการ มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์แล้ว พบว่าการมองโลกในแง่ดีก็มีสว่นสําคัญที่ไม่ควรละเลย และ
ริชาร์ด (Matthieu Ricard) พบอีกว่าคนมองโลกในแง่ดีจะมีปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์และมีการคิดริเริ่ม
มากกว่าพวกเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง แล้วรีบแยกแยะอุปสรรคทั้งหลายด้วยทัศนะคติ
เชิงบวกเรียนรู ้จากมันจนได้คําตอบใหม่ๆ  เป็นทางเลือก187 ซึ ่ง เซเกอร์สตอร์ม และคณะ 
(Segerstorm et al) ก็พบว่าผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะเผชิญปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ มุ่งแก้ปัญหาทั้ง
ในทางพฤติกรรมและความคิด การหาแหล่งช่วยเหลือรอบด้าน เลี่ยงการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี188 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการมองโลกในแง่ดี 
มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

                                                            
185อาทิตา กลับเพิ่มพูน, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐ
แห่งหนึ่ง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 10. 

186สุวรรณา ม่วงงาม, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของ
ตน และผลการปฏิบัติงานของวิศวกร: กรณีศึกษากลุ่มบริษัทแห่งหนึ่ง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 9. 

187Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 216-223. 

188S.C. Segerstorm, “Optimism is associated with mood coping and immune 
change in response to stress,” Journal of Persinality and Social Psychology 74, 6 
(1998): 1646-1655. 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับนวัตกรรม 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับนวัตกรรมในความ

ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่มาร์คแมน,      
บารอน, และบอลคิน (Gidoen D. Marlman, Robert A. Baron, and David B. Balkin) ได้ศึกษาเร่ือง
ความเพียรพยายามและความสามารถในการกํากับตนเองว่ามีค่าหรือไม่ การประเมินความคิดอันน่า
เศร้าของผู้ประกอบการ ผลพบว่า คะแนนของผู้ประกอบการสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการอย่างมี
นัยสําคัญ ต่อความสามารถในการกํากับตนเองและความเพียรพยายามเมื่อมีการควบคุมอุปสรรคและ
ความรับผิดชอบ189 และ แครร์ (Alen Carr) ยังกล่าวว่าความริเริ่มสร้างสรรค์คือคนท่ีมีลักษณะกล้า
เสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล กล้าก้าวข้ามอุปสรรค การกํากับตนเองและความอดทนต่อสิ่งที่ไม่แน่นอน190 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการกํากับตนเอง   
มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความสําเร็จทางวิชาการ 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับ

ความสําเร็จทางวิชาการในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธ์ ได้แก่ แบนดูรา (Bandura) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ
ความเช่ือของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถในการจัดระบบและกระทําให้บรรลุตามท่ีต้องการได้การ
รับรู้ความสามารถของตนเองยังทําให้เกิดการพัฒนาผลการปฎิบัติงานและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลมี
ความเพียรพยายาม มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จอีกด้วย191 ซึ่งก็เช่ือด้วยว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการกระทําของบุคคลที่จะเลือกใช้ความพยายาม ความ
อดทนในการปฏิบัติงาน การคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในสถานการณ์เดียวกันบุคคลสอง
คนที่มีความสามารถไม่แตกต่างกันอาจจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานแตกต่างกันได้ ถา้บุคคลสอง

                                                            
189Gideon D. Markman, Robert A. Baron, and David B. Balkin, “Are perseverance 

and self-efficacy costless? Assessing entrepreneurs’ regretful thinking” Journal of 
Organizational Behavior J. Organiz. Behav (2005): 1-19. 

190Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 
strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 84, 113. 

191Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control (New York: W.H. 
Freeman and Company, 1997), 337. 
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คนน้ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน และในสถานการณ์ที่ต่างกัน บุคคลเดียวกันก็
อาจจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานออกมาแตกต่างกันได้ซึ่งข้ึนอยู่กับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในสถานการณ์นั้นๆ บุคคลท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถจะมีความพยายามในการเผชิญ
อุปสรรคและความยากลําบาก และประสบความสําเร็จในที่สุด192 แบนดูรา (Bandura) ได้เสนอปัจจัย
ที่ทําให้เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง และวิธีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เช่น 
ความสําเร็จในการกระทําที่ผ่านมา (Enactive Master Experience) เป็นปัจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพล
ทําให้เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองมากที่สุด เพราะความสําเร็จจะทําให้บุคคลประเมินตนเอง
ว่ามีความสามารถสูง193 นอกจากนี้การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ เช่น 
พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) ในการประเมินความสามารถของตนเองที่ดีน้ัน บุคคลควร
ประเมินความสามารถของตนเองให้สูงกว่าที่จะทําได้เล็กน้อย เพราะจะทําให้บุคคลน้ันเลือกทํา
กิจกรรมท่ีท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถของตนเองและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง194       
ซึ่งสอดคล้อง มิทเชล และคณะ (Mitchell and others) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นตัวทํานายผลการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะได้ดีกว่าตัวแปรอ่ืนๆ195 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จทางวิชาการซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคกับ

ความสําเร็จทางวิชาการ 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญ

อุปสรรคกับความสําเร็จทางวิชาการในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่
สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ มอร์แกน (Mark Morgan) ได้ทําการศึกษาเรื่องความสามารถในการฟ้ืน
ตัวจากการเผชิญอุปสรรค และการเกิดอุปสรรคซ้ําๆ โมเดลทดสอบและโมเดลบุคคลเป็นฐานเริ่มต้น

                                                            
192R.I. Evens, Albert Bandura, The Man and His Ideas: A Dialogue (New uporl: 

Greenwood Press, 1989), 276. 
193Albert Bandura, Social Foundation of thought and action. A Social 

Cognitive Theory (N.J.: Prentice-Hall, 1986), 399-401. 
194Ibid. 
195T.R. Mitchell, and Others, “Predicting Self-Efficacy and Performance During 

Skill Acquisition,” Journal of Applied Psychology 79 (1994): 506-517. 
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จากประสบการณ์ของครู พบว่าความสามารถของครูที่จะฟ้ืนตัวจากการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็น
อุปสรรคน้ันมีอิทธิพลมาจาก การยึดมั่นในคําสัญญา การสนับสนุนทางสังคม (ชีวิตส่วนตัว) และการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการตามลําดับ196 ซึ่ง เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew 
Shatte) ได้กล่าวว่าความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคน้ันสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้
เป็นความท้าทายเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสําเร็จ การไร้ซึ่งกําลังเป็นมีพลัง ความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเปลี่ยนผู้เคราะห์ร้ายเป็นผู้รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรือง คนที่มี
ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคจะไม่ยอมให้อุปสรรคมากดดันการใช้ชีวิตของพวก
เขา นอกจากน้ีพบว่านักวิจัยเรื่องความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคค้นหาปัจจัยที่ทํา
ให้คนเราเจริญก้าวหน้า ขณะที่คนอ่ืนๆ ยังคงพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเดียวกัน หน่ึงในปัจจัยที่ทําให้เราก้าว
ข้ามอุปสรรคไปได้นั้นคือความฉลาดทางปัญญา (IQ) ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะข้ามผ่านอุปสรรคที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่สภาวะสิ้งไร้ไม้ตอก โดยท่ัวไปคนท่ีมีสติปัญญา (IQ) สูงกว่าจะประสบ
ความสําเร็จกว่าคนที่มีสติปัญญา (IQ) ตํ่า197 และ ไซเบิร์ท (Al Siebert) ก็ได้กล่าวถึงงานวิจัยของแม๊
คเคนแลนด์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงน้ันจะไม่ปะทะกับอุปสรรคด้วยการมองโลกใน
แง่ดีทันที พวกเขาจะใช้เวลาในการคาดการณ์สิ่งต่างๆว่าสามารถผิดพลาดได้ก่อนตัดสินใจไปสู่
เป้าหมายของเขา คนที่ประสบความสําเร็จจะพยายามคาดคะเนถึงอุปสรรค ข้อจํากัดส่วนบุคคล 
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน และกําแพงต่างๆ198 ซึ่ง สทอล์ซ และไวเฮนไมเออร์ (Paul G. Stoltz and Erik 
Weihenmayer) กล่าวว่าความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคนั้นเก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จประกอบด้วย ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญ
อุปสรรค นวัตกรรม ทัศนคติ พลังกําลัง สุขภาพ 199 

                                                            
196 Mark Morgan, “Resilience and recurring adverse events: testing an assets-

based model of beginning teachers’ experiences,” The Irish Journal of Psychology 
32, 3-4 (2011): 100. 

197Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 
Three Rivers Press, 2002), 4, 18. 

198Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under 
Pressure, and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), 
Preface, 121. 

199Paul G. Stoltz and Erik Weihenmayer, Turning everyday struggles into everyday 
greatness. The Adversity Advantage (New York: Simon and Schuster, 2010), 76. 
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 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จทางวิชาการซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
8. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับความสําเร็จทางวิชาการ 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับความสําเร็จทางวิชาการ  

ในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ ซาลิกแมน 
(Martine E.P. Seligman) ได้ศึกษาเรื่องการมองโลกในแง่ดี จะเปลี่ยนใจและเปลี่ยนชีวิตของคุณ
อย่างไร พบว่า คนบางคนเมื่อพบกับอุปสรรคก็คิดว่ามันคือจุดจบ และก็จะล้มเลิกยอมแพ้ไป แต่
สําหรับคนอ่ืนๆ อุปสรรคเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จ200 

 
9. ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับความสําเร็จทางวิชาการ 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับความสําเร็จทาง

วิชาการในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่
เอ็ดการ์ ชายน์ และคณะ (Scheirer et al.) ได้กล่าวว่า รูปแบบการมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบที่
ทําให้บุคคลมีสุขภาพดี ช่วยลดความเครียดลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย มีสติมีความมั่นคงทาง
อารมณ์เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพ่ิมระดับความสําเร็จ
มากขึ้น201 ซึ่ง เซลิกแมน (Martine E.P. Seligman) ก็เช่ือว่าการมองโลกในแง่ดีและความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากอุปสรรคเป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จทางวิชาการ และยังระบุว่าคนที่มองโลกในแง่ดี
เมื่อเผชิญอุปสรรคแล้วไม่รู้สึกหมดหวังในชีวิตมีพลังที่จะต่อสู้ เอาชนะอุปสรรคได้จนประสบ
ความสําเร็จในที่สดุ และคนที่มองโลกในแง่ดีมีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การเรียน มากกว่าคนที่
มองโลกในแง่ร้าย202 ดังที่ แครร์ (Alen Carr) ได้กล่าวว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค
จะไม่หยุดที่ดําเนินตามเป้าหมายที่คุณค่าของเขา และจะบังคับตัวเองใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

                                                            
200Martin E.P. Seligman, LEARNED OPTIMISM how to change your Mind and 

your Life (United States of America, 2006), 259. 
201Edger H. Schein, Career Dynamics: Matching Individual and Organizational 

Needs (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company), 1078. 
202Martin E.P. Seligman, LEARNED OPTIMISM how to change your Mind and 

your Life (United States of America, 2006), 142. 
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จัดการ ดังน้ันพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้203 ซึ่งมาร์ติน, มาร์ช และดีบัส (Martin 
et al) พบอีกว่าการมองโลกในแง่ดีทําให้เกิดความสําเร็จในการปรับตัวสูงและมีความสัมพันธ์กับเกรด
เฉลี่ย ทําให้มีความสําเร็จในการทํางาน การเรียนและกีฬามากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย204 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการมองโลกในแง่ดี 
มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จทางวิชาการซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
10. ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับความสําเร็จทางวิชาการ 
 ข้อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับความสําเร็จทาง

วิชาการในความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่
แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่า กระบวนการกํากับตนเองมีจุดเร่ิมต้นที่สําคัญคือ บุคคลต้องรู้ว่ากําลัง
ทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็จของบุคคลนั้นเกิดจากการกํากับตนเอง และจะทําให้บุคคลน้ันสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ การกํากับตนเองมีจุดเริ่มต้นที่สําคัญคือ บุคคลต้องรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เพราะ
ความสําเร็จของบุคคลน้ันเกิดจากการกํากับตนเอง และจะทําให้บุคคลน้ันสามารถพ่ึงตนเองได้205 ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชนิธตา เกตุอําไพ ที่กล่าวว่า การกํากับตนเองเป็นกระบวนการในการควบคุมจัดการกับ
ตนเองเพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการที่บุคคลจะประเมินความสามารถ
ของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม บุคคลน้ันจะต้องกํากับตนเองที่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ัน 
หากผู้บริหารมีการกํากับ ควบคุมและจัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะส่งผลต่อการบริหารประสบ
ความสําเร็จและช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคให้กับตนเองด้วย206 

                                                            
203Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 

strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 82. 
204A. J. Martin, W.H.Marsh, and R. L.A. Debus, “Quadripolar need achievement 

representation of self–handicapping and defensive pessimism,” American Educational 
Research Journal 38, 3 (2001): 538-610. 

205Albert Bandura, Social foundation of thought and action: A social 
cognitive theory (New Jersey: Practice - Hall, 1986), 265. 

206ชนิธตา เกตุอําไพ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการกํากับตนเอง
ในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549), บทคัดย่อ. 
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 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการกํากับตนเอง   
มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จทางวิชาการซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
11. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความ

ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 ข้อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับ

แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธ์ ได้แก่ แบนดูรา (Bandura)กล่าวว่า การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองเกิด
จากปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยความสําเร็จในการกระทําที่ผ่านมา (Enactive Master 
Experience) 2) การสังเกตจากผู้อ่ืน (Vicarious Experience) 3) การพูดชักจูง (Verbal persuasion) 
4) สภาวะทางกายภาพ และอารมณ์ (Physiological and Affective State) ซึ่งแบนดูรา (Bandura) 
ได้กล่าวว่า ปัจจัยความสําเร็จในการกระทําที่ผ่านมา (Enactive Master Experience) นั้นคือ
ความสําเร็จที่ได้จะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและรับรู้ความสามารถของตนเองสูงขึ้น เมื่อต้อง
เผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากจะทําให้บุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคน้ันการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ความพยายามและความมุมานะในการ
ทํางาน (Effort Expenditure and Persistence) คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวกําหนด
ระดับความพยายามและความมุมานะในการเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หรือ
ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความกระตือรือร้น มี
ความมุมานะในการทํางาน207 ซึ่งสอดคล้องกับ วิลเลียม (Mark W. Willams) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความ 
สามารถของตน การมองโลกในแง่ดี และความแกร่งน้ันเก่ียวข้องโดยตรงกับความสามารถในการยืน
หยัดต่ออุปสรรคของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบัน ความแกร่งก็เหมือนกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็น
ตัวทํานายที่ดีที่จะทํานายด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค208 และ
สอดคล้องกับ ศุภนุช สุดวิไล ที่วิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถ ของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวก

                                                            
207Albert Bandura, Social Foundation of thought and action (A Social 

Cognitive Theory. N.J.: Prentice-Hall, 1986), 393-395. 
208M. W. Williams, The relationship between principal response to 

adversity and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 
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กับองค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคทุกด้าน209 ซึ่ง กิตติศักด์ิ จินดากุล 
พบเช่นกันว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองน้ันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค210 ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย เช่นกันคือ 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ความสามารถของตนเอง211 ซึ่ง วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ 
สามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ 1. ความฉลาดทางอารมณ์ 2. การรับรู้
ความสามารถของตนเอง 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4. การมองโลกในแง่ดี 5. การกํากับตนเอง212 
นอกจากน้ัน ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่าวิชาเก่ียวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) 
เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) มองปัญหาแค่เร่ืองช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรานาน 
ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือไม่เกิดจากปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC 
(Internal Locus of Control) แต่ถ้าล้มแลว้สามารถลุกขึ้นต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วคือฟ้ืนตัวเร็วมองว่า
ตนเองมีความสามารถที่เราเรียกว่า Self Efficacy ซึ่ง Self Efficacy คือ การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ 

                                                            
209ศุภนุช สุดวิไล, “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความเครียดในการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง”
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 

210กิตติศักดิ์ จินดากุล , “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน: 
กรณีศึกษา บริษัททีทีแอนทีจํากัด (มหาชน)” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), บทคัดย่อ. 

211พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย, “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค ความเหนื่อยหน่ายในการทํางานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง กรณีศึกษาบริษัทให้
คําปรึกษาด้านโภชนาการและความงามแห่งหน่ึง”(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551), บทคัดย่อ. 

212วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ. 
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ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเราจะฟันฝ่าวิกฤติได้เราจะต้องรู้ว่าเรามีความสามารถ ถ้าเราทําอะไรไม่เป็นมันคง
ยากที่จะฟันฝ่าวิกฤติได้ คนที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถเท่าน้ันที่จะทําให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤติได้213 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

 
12. ความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคกับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความ

ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 ข้อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคกับ

แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุน
ความสมัพันธ์ ได้แก่ วิลเลียม (Mark W. Willams) พบว่า ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรคนั้นเป็นทั้งบุคลิกส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน เช่น ความเป็นไปได้ของการ
ก้าวข้ามอุปสรรค214 สอดคล้องกับ ทริพาทิ (Susan Tripathi) ที่พบว่า เพ่ือที่จะจัดการและประสบ
ความสําเร็จในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปการมี IQ และ EQ จะต้องว่าจ้างผู้นําที่มี
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสูง (AQ) และมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค 
จะช่วยให้องค์กรคงอยู่และประสบความสําเร็จนอกจากน้ีผู้นําระดับสูง บริษัทอุตสาหกรรมช้ันนํา และ
รัฐบาลทั่วโลก ก็ยังใช้โปรแกรม AQ®เพ่ือส่งเสริมหรือปฏิรูปผลการปฎิบัติงาน คติธรรม ความสามารถ
ในการผลิต การรักษาไว้ นวัตกรรม พลัง ความสามารถในการตอบสนองต่อการเรียน การจ้างงาน 
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ตัวแบบ การแก้ไขปัญหา คน การมองโลกในแง่ดี ภาวะผู้นํา วัฒนธรรม
องค์กร ทริพาทิ (Susan Tripathi) ยังกล่าวอีกว่า AQ® มีอิทธิพลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น การฟ้ืนตัวจาก
การผ่าตัดระดับขีดความเจ็บปวด ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแข่งขัน การมองโลกในแง่ดี 
การตัดสินใจ ผลการปฎิบัติงาน ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการตอบสนองต่อการ

                                                            
213ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย

ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 111. 
214M. W. Williams, The relationship between principal response to 

adversity and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 
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เปลี่ยนแปลง ความอดทนความแข็งแกร่ง215 ซึ่ง โอลิลา (Rowel G. Olila) กล่าวว่า ความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคในทางจิตวิทยา หมายถึง แนวคิดของนิสัยส่วนบุคคลท่ีจะรับมือกับ
ความเครียดและรับมืออุปสรรค216 ประกอบกับ ริชาร์ด (Matthieu Ricard) ได้ศึกษาเร่ืองความสุข 
และพบว่าการสร้างความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคน้ันมีอิทธิพลต่อวิธีที่บุคคล
จัดการกับอุปสรรค217 ซึ่ง เรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค พบว่า คนทุกคนต้องการมีความสามารถในการฟ้ืน
ตัวจากอุปสรรค เพราะว่าอุปสรรคนั้นมีอยู่ในชีวิตของคนเรา ถ้าเราเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนตัว
จากการเผชิญอุปสรรค เราก็จะสามารถก้าวข้ามสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราได้และเรวิช และแชททิ 
(Karen Reivich and Andrew Shatte) พบเช่นกันว่าความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญ
อุปสรรคน้ันสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสําเร็จ การ
ไร้ซึ่งกําลังเป็นมีพลัง ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเปลี่ยนผู้เคราะห์ร้ายเป็น
ผู้รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรือง คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคจะไม่ยอมให้
อุปสรรคมากดดันการใช้ชีวิตของพวกเขานอกจากน้ีการก้าวข้ามความอ่อนแอจากการฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค จะทําให้คุณแข็งแกร่ง และคุณจะรู้ว่ามันง่ายกว่าในการใช้ชีวิตและพบกับอุปสรรคที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งกับความยืดหยุ่น การดัดแปลงแก้ไขและความเช่ือมั่น อุปสรรคบาง
อุปสรรคทําให้เกิดบาดแผลเป็นพิเศษ และดูเหมือนว่าจะต้องการความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรคสูงกว่า อุปสรรคนั้นยากลําบากมาก ทําลายความรู้สึก ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการ
ฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรคสูง และเมื่อได้พูดคุยกับผู้พ่อหรือแม่ ผู้จัดการ และ CEOs เก่ียวกับ
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค คนส่วนใหญ่เข้าใจความสามารถในการฟ้ืนตัวจาก
การเผชิญอุปสรรคในการจัดการกับอุปสรรคน้ันเป็นสิ่งที่จําเป็นพวกเขารู้ว่าความสามารถในการฟ้ืนตัว
จากการเผชิญอุปสรรคคือความสามารถที่จะทําให้มีสุขภาพที่ดีและเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลเมื่อต้อง

                                                            
215Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong 

Business Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, 
Mumbai, 2011), 64-73. 

216Rowel G. Olila, “Adversity Quotient and Personal Characteristics as 
Correlates of the Personality-Temperament Traits of Educatons in Selected Public 
and Private Educational Institutions” (Dissertation, The Faculty of the School of 
Graduate Studies Manuel L. Quezon University, Manila, 2012), 6. 

217Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 115. 
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เผชิญกับอุปสรรคหรือบาดแผล และที่สําคัญยังสามารถยังจัดการกับความเครียดได้ คนที่มี
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญน้อยมักจะติดอยู่อารมณ์หรือความรู้สึก และจะลดหย่อน
ความสามารถที่จะสนองต่ออุปสรรคอย่างมีประสิทธิผล218นอกจากน้ัน ไซเบิร์ท (Al Siebert) ได้ให้คํา
จํากัดความของคําว่า ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค ไว้ว่าหมายถึงความสามารถท่ี
ฟ้ืนตัวจากอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย และการก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ และกล่าวถึงข้อดีของ
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคด้วยว่าคนที่มีสุขภาพดีจะจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงวุ่นวาย ความกดดันที่ไม่จบสิ้น และอุปสรรคที่รบกวนให้ดีขึ้น และดีขึ้นได้อย่างไรทําไม
คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคมักจะจัดการกับอุปสรรคใหญ่ๆได้ง่ายดายกว่า
คนอ่ืนๆ พวกเขาจะแก้ไขชีวิตที่วุ่นวายของเขาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะกับเขา และพยายามก้าวข้าม
อุปสรรค และพัฒนาเป็นความแข็งแกร่งให้กับตนเองต่อไปไซเบิร์ท (Al Siebert) กล่าวเพ่ิมอีกว่าถ้า
คุณมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคมากข้ึนเท่าไหร่ คุณก็สามารถจัดการการ
เปลี่ยนแปลง อุปสรรคได้รวดเร็วและง่ายขึ้นเท่าน้ัน219 อีกทั้ง รีด และสทอล์ซ (JamesReed and 
Pual G. Stoltz) พอลใช้เวลากว่า 10 ปีในการค้นพบและสอนวิธีการและทฤษฎีความสามารถในการ
แก้ไขอุปสรรค (AQ) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้กันทั่วโลกเพ่ือวัดความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรคของมนุษย220 และวอล์ช (Froma Walsh) ได้กล่าวว่าความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญ
อุปสรรคหมายถึงความสามารถที่จะฟ้ืนตัวจากอุปสรรคที่แข็งแกร่ง221 ซึ่ง ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ 
กล่าวว่าวิชาเก่ียวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการ
แก้ไขอุปสรรค (AQ) มองปัญหาแค่เรื่องช่ัวคราวมันไม่อยู่กับเรานาน ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก 

                                                            
218Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 

Three Rivers Press, 2002), 1, 4, 13, 23, 26, 134. 
219Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 

and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), Preface, 
5, 32-33. 

220James Reed and Paul G. Stoltz, Put Your Mindset to Work (England: 
Penguin Books, 2011), 61. 

221Froma Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edition. (New York: The 
Guilford Press, 2006), 4. 
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คือไม่เกิดจากปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC (Internal Locus of Control) 
แต่ถ้าล้มแล้วสามารถลุกขึ้นต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว คือฟ้ืนตัวเร็ว222 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ซึ่งเป็น
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 

 
13. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับแรงผลักดันที่ส่งเสริม

ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่วรวรรณ 
หงษ์กิตติยานนท์ พบว่า พนักงานที่มีการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้ต่างกันมีระดับความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่างกัน223 ซึ่ง ปลีนา บางกราย ที่พบว่า บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้าน
ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขันและความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจในการ
เรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมิติการควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญ224 ซึ่ง ไจน์ (Priyanka Jain) วิจัยพบว่า ตัวแปรความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคที่ศึกษาใน
อินเดีย ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลสําเร็จของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน 
ความสามารถทางวิชาการ ความสําเร็จทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาวะผู้นํา การกําหนด
แผน เพศ อายุและพบว่า ตัวแปรความสามาถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ 
ความสําเร็จทางคณิตศาสตร์ การกําหนดแผน ความเครียดในการทํางาน แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ 
ความสามารถในการทํางาน บุคลิกลักษณะ การเป็นพ่อแม่ของเด็กพิเศษและเด็กปกติ ศาสนา ความ

                                                            
222ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย

ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 111. 
223วรวรรณ หงษ์กิตติยานนท์, “เชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

และการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานโรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย์แห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549), บทคัดย่อ. 

224ปลีนา บางกราย, “ความสามารถในการเผชิญฟันฝ่าอุปสรรค บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ 
ภูมิความรู้ความชํานาญ และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทท่ีพัก ในเขต
พ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ พ.ศ.2547 ประเทศไทย” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 
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พึงพอใจในงาน รูปแบบภาวะผู้นํา ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเด่น ความมีจิตวิญญาณ ความมี
อิสระ มีความมั่นใจในตนเอง ความทะเยอทะยาน เพศ225 นอกจากน้ัน เรวิช และแชททิ (Karen 
Reivich and Andrew Shatte) กล่าวว่าอุปสรรคสําคัญที่เข้ามากระทบกับความแข็งแกร่งภายในของ
เราน้ันอยู่กับรูปแบบกระบวนการรับรู้ของเรา ซึ่งก็คือวิธีหรือรูปแบบการคิดการมองโลกและตีความ
เหตุการณ์ที่ทุกๆคนมีการพัฒนามาจากวัยเด็ก226 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
14. ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไข

อุปสรรค 
 ข้อสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับแรงผลักดันที่

ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ 
ปัญจภร หอมฤทัยกมล ผลการศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค227 และศิวิมล คํานวล ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค228 ซึ่งสอดคล้องกับ อาทิตา 
กลับเพ่ิมพูน ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหา

                                                            
225Priyanka Jain, “Development of a Programme for Enhancing Adversity 

Quotient® of STD VIIIth Students” (Master of Education, Department of Education 
S.N.D.T. Women’s University, 2012-2013), 34-35. 

226Karen Reivich and Andrew Shatte, The Resilience Factor (United States: 
Three Rivers Press, 2002), 12. 

227ปัญจภร หอมฤทัยกมล, “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), บทคัดย่อ. 

228ศิวิมล คํานวล, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค และความสุข กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 
บทคัดย่อ. 
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และฟันฝ่าอุปสรรค229 และ ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน พบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานกับการมองโลกในแง่ดี230 อีกทั้งสุภะอภิญญาภิบาล ผล
การศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี ความเช่ืออํานาจภายในตน ลักษณะความเป็นชาย
และลักษณะความเป็นหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ส่วนตัวแปร
ลักษณะมุ่งอนาคตไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค231ซึ่งสอดคล้องกับ วิ
ลเลียม (Mark W. Willams) ที่พบว่า การรับรู้การมองโลกในแง่ดี และความแกร่งน้ันเก่ียวข้องโดยตรง
กับความสามารถในการยืนหยัดต่ออุปสรรคของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบัน ความแกร่งก็เหมือนกับ
การมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นตัวทํานายที่ดีที่จะทํานายด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรค232และ วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร ที่พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ 
สามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ 1). ความฉลาดทางอารมณ์ 2). การรับรู้
ความสามารถของตนเอง 3). ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4). การมองโลกในแง่ดี 5). การกํากับตนเอง 
และได้ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดี ว่าคือความคิดหรือความเช่ือรวมถึงการมองเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทางบวก โดยมองวิกฤติและปัญหาต่างๆ เป็นโอกาส ว่ามีทางแก้ไขอย่างมี
เหตุผล และมีความสามารถต่อสู้กับปัญหา ไม่ย่อท้อหรือเลี่ยงหนีโดยจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้

                                                            
229อาทิตา กลับเพิ่มพูน, “ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐ
แห่งหนึ่ง” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), บทคัดย่อ. 

230ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน, “ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค  การมองโลกในแ ง่ ดีกับความ เค รียดในการ ทํางานของตั วแทนประกัน ชี วิต”                   
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), บทคัดย่อ. 

231สุภะ อภิญญาภิบาล, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการกับความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550), บทคัดย่อ. 

232M. W. Williams, The relationship between principal response to 
adversity and student achievement, accessed August 19, 2010, available from 
http://www.peaklearning.com/documents/grp_williams_abstrct.pdf 
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เลวร้ายมีโอกาสท่ีจะพลิกผันสภาพที่เลวร้ายให้กลับมาอยู่ในสภาพการณ์ที่ดีขึ้นได้233 ซึ่ง ทริพาทิ 
(Susan Tripathi) ได้ศึกษาพบว่า การต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่างย่ังยืนน้ันต้องสร้างและส่งเสริมการมอง
โลกในแง่ดีและพบว่าผู้นําระดับสูง บริษัทอุตสาหกรรมช้ันนํา และรัฐบาลทั่วโลก ใช้โปรแกรม AQ®

ส่งเสริมหรือปฏิรูปผลการปฎิบัติงาน คติธรรม ความสามารถในการผลิต การรักษาไว้ นวัตกรรม พลัง 
ความสามารถในการตอบสนองต่อการเรียน การจ้างงาน การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ตัวแบบ การ
แก้ไขปัญหา คน การมองโลกในแง่ดี ภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กรนอกจากน้ัน ทริพาทิ (Susan 
Tripathi)ยังกล่าวอีกว่า AQ® มีอิทธิพลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น การฟ้ืนตัวจากการผ่าตัด ระดับขีดความ
เจ็บปวด ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแข่งขัน การมองโลกในแง่ดี การตัดสินใจ ผลการ
ปฎิบัติงาน ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความ
อดทนความแข็งแกร่ง234 อีกทั้ง ริชาร์ด (Matthieu Ricard) ศึกษาเรื่องความสุข พบว่าถ้าเราพิจารณา
วิธีที่คนเรารู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซาบซึ้งกับคุณภาพของช่วงชีวิต สร้างอนาคตของพวกเขา
และก้าวข้ามอุปสรรคได้นั้น นอกจากการมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์แล้ว พบว่าการมองโลกในแง่ดีก็มี
ส่วนสําคัญที่ไม่ควรละเลย คนมองโลกในแง่ดีจะมีปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรค์และมีการคิดริเริ่มมากกว่า 
พวกเขายอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง แล้วรีบแยกแยะอุปสรรคทั้งหลายด้วยทัศนะคติเชิงบวก
เรียนรู้จากมันจนได้คําตอบใหม่ๆ เป็นทางเลือก235 ซาลิกแมน (Martine E.P. Seligman) กล่าวอีกว่า
การมองโลกในแง่ดีมีพลังที่จะทําให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาชนะ
ได้236 การมองโลกในแง่ดีจะเปลี่ยนใจและเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างไร พบว่า เมื่อคุณพบกับอุปสรรค
การมองโลกในแง่ดีคือทักษะที่สําคัญ และเช่ือว่าการมองโลกในแง่ดีและความสามารถในการฟ้ืนตัว

                                                            
233วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน

อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ, 59.  

234Susan Tripathi, “Use of Adversity Quotient® (AQ®) in Creating Strong 
Business Leaders of Tomorrow” (Doctor of Philosophy in Management Studies, 
Mumbai, 2011), 64-73. 

235Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 216-223. 

236Martin E.P. Seligman, Authentic Happiness (Using the new positive 
psychology to realize your potential for lasing fulfillment) (New York, 2002), 24. 
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จากอุปสรรคเป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จทางวิชาการ237 และ ซึ่งวอล์ช (Froma Walsh) กล่าวว่า
การศึกษาวิจัยมีเอกสารยืนยันว่าผลทางจิตวิทยาและกายภาพมีอิทธิพลต่อการมองโลกในแง่ดีที่จะ
จัดการกับความเครียดฟ้ืนตัวจากวิกฤติ และก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ความสําเร็จ วอล์ช (Froma Walsh)
กล่าวอีกว่าเมื่อเราพบว่าลูกค้าของเรากําลังมีความทุกข์ยาก เราจะต้องค่อยๆซึมซับความหวังและการ
มองโลกในแง่ดีให้กับเขา เพ่ือที่จะช่วยให้เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคของเขาได้238 และ แครร์ (Alen 
Carr) กล่าวว่าพ่อแม่ที่มองโลกในแง่ดีจะส่งเสริมให้บุตรจัดการกับอุปสรรคด้วยวิธีการมองโลกในแง่ดี 
ผลักดันการมองโลกในแง่ดีและการเดินหน้าไม่ลดละ การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นความสามารถที่จะ
มองในด้านที่ดีสว่างของสิ่งต่างๆ แม้แต่เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคก็ตาม239 ซึ่ง สทอล์ซ (Pual G. 
Stoltz) ได้กล่าวอีกว่า ความแกร่งก็เหมือนกับการมองโลกในแง่ดี ซึ่งนับว่าเป็นเคร่ืองทํานายที่แม่นยํา
ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค240 ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่าวิชา
เกี่ยวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) เช่ือว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค 
(AQ) มองปัญหาแค่เร่ืองช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรานาน ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือไม่เกิดจาก
ปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC (Internal Locus of Control) แต่ถ้าล้มแล้วสามารถ
ลุกขึ้นต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว คือฟ้ืนตัวเร็วมองว่าตนเองมีความสามารถที่เราเรียกว่า Self Efficacy มอง
โลกในแง่ดีและมีความสุข241 นอกจากน้ัน ขัตติยา น้ําทอง วิจัยพบว่าการมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค242 

                                                            
237Martin E.P. Seligman, LEARNED OPTIMISM how to change your Mind and 

your Life (United States of America, 2006), 15. 
238Froma Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edition. (New York: The 

Guilford Press, 2006), 148. 
239Alen Carr, Positive Psychology (The science of happiness and human 

strength) (London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004), 84, 113. 
240Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 

(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 63. 
241ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ: ไทย

ยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 111. 
242ขัตติยา น้ํายาทองม, “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 131. 
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 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการมองโลกในแง่ดี     
มีความสัมพันธ์กับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
15. ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไข

อุปสรรค 
 ข้อสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับตนเองกับแรงผลักดันที่

ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค มีแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ ได้แก่ 
พรธิภา ศรีเหรา ผลการศึกษาพบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค จริยธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค และเชาวน์อารมณ์ด้านการกํากับตนเอง เชาวน์อารมณ์ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกและ
ความสามารถในการและฟันฝ่าอุปสรรคด้านการควบคุมสามารถร่วมทํานายจริยธรรมได้243 ซึ่ง
สอดคล้องกับวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร ที่พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่ 1). ความฉลาดทางอารมณ์ 2). การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 3). ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4). การมองโลกในแง่ดี 5). การกํากับตนเอง244 และริชาร์ด 
(Matthieu Ricard) ศึกษาเรื่องความสุข และพบว่าความโกรธช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคที่อาจ
ขัดขวางไม่ให้เราได้สิ่งที่ปรารถนา หรือสิ่งที่อาจคุกคามเรา แต่ไม่มีนักทฤษฎีคนใดช้ีว่าความโกรธหรือ
อารมณ์อ่ืนๆ ของมนุษย์ที่วิวัฒนาการมาน้ันไม่สามารถปรับเข้ากับชีวิตปัจจุบันของเราได้อีกแล้วทักษะ
ที่ใช้ในการจัดการกับอุปสรรคหรือการข้ามกําแพงแห่งอุปสรรคส่วนมากประกอบด้วยการยอมรับ
ความคิดของตนเอง245 ไซเบิร์ท (Al Siebert) กล่าวว่าการตอบสนองของเราจะเป็นตัวที่ระบุการกระทํา

                                                            
243พรธิภา ศรีเหรา, “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ จริยธรรม และความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักการเมือง: กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล” (ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2551), บทคัดย่อ. 

244วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต” (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ. 

245Matthieu Richard, Happiness: a guide to developing life’s most important 
skill (New York: Little, Brown and Company Hachette Book Group, 2003), 128,263. 
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ของเราหลังจากถูกคุกคามหรือเผชิญกับอุปสรรคซึ่งจะถูกช้ีนําจากจิตสํานึกของเราเอง246 ซึ่งเบนนิส 
และโทมัส (Warren G. Bennis and Robert J. Thomas) กล่าวว่าผู้นําผู้ย่ิงใหญ่มีทักษะที่สําคัญ 4 
ทักษะด้วยทักษะที่จําเป็นที่สุดคือ “ความสามารถในการปรับตัว” เป็นความสามารถที่น่าอัศจรรย์ที่
สามารถชนะอุปสรรคและทําให้แข็งแกร่งกว่าแต่ก่อน247 และธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าวว่า คนที่มี
ความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) สูง ควรจะเป็นพวก Internal Locus of Control เป็นผู้ที่
กําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ไม่รอให้ฟ้าลิขิต ไม่ปล่อยไปตามดวง248 นอกจากน้ัน ขัตติยา น้ํายาทอง
ผลการวิจัยยังพบว่า การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค249 ซึ่ง
สอดคล้องกับสตอลท์ซ (Stoltz) กล่าวว่าการมีความสามารถในการกํากับตนเอง ควบคุมตนเอง หรือ
การเป็นผู้จัดการชีวิตของตนเองเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญอันจะส่งผลให้บุคคลมีความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรค โดยบุคคลที่มีการกํากับตนเองที่ดีจะสามารถบังคับตนเองได้ทั้งร่างกายและอารมณ์ 
พร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถเผชิญเหตุการณ์
ต่างๆ และแก้ปัญหาได้250 

 สรุป จากข้อสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการกํากับตนเอง       
มีความสัมพันธ์กับแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 จากข้อค้นพบนี้จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ัน ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษกควรตระหนักถึงปัจจัยทั้ง 8 องค์ประกอบปัจจัยคือ การรับรู้ความสามารถของตนการเรียนรู้ 

                                                            
246Al Siebert, The resiliency advantage Master Change, Thrive Under Pressure, 

and Bounce Back From Setbacks (United States: Three Rivers Press, 2005), 3. 
247Warren G. Bennis and Robert J. Thomas, Crucibles of Leadership (United 

States of America: Harvard Business School Publishing, 2002), 40. 
248ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ์, ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ (Genius = 6Qs) (กรุงเทพฯ:  

ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกศ์, 2551), 112. 
249ขัตติยา น้ํายาทอง, “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 131. 

250Paul G. Stoltz, Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities 
(Canada: John Wiley and Sons, 1997), 62. 
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การมองโลกในแง่ดีความคิดริเร่ิมและความเพียรพยายาม การกํากับตนเองแรงผลักดันที่ส่งเสริมความ
ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคความสําเร็จทางวิชาการ นวัตกรรม จึงจะประสบความสําเร็จในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก และเพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ประชากร คือ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จํานวน 31 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 29 โรงเรียนโดยผู้ให้ข้อมูลใน
แต่ละโรงเรียนทั้งสิ้น 8 คน แบ่งผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 2 คน และฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้สอน 4 คน รวมทั้งสิ้น 232 คน 

 
การดําเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

กับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) และนํามาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (semi-structure interview) เพ่ือนําไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ทั้ง 10 คน 
ทําการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาด
ในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกจํานวน 120 ตัวแปร 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลที่ได้มา
สร้างเป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนิยามเชิงปฏิบัติการ ปรับข้อ
คําถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) นําผลที่ได้มาหาค่าดัชนี IOC (Index of Item-
Objective Congruence) เลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.70 ขึ้นไปและพิจารณาแก้ไข
แบบสอบถามได้คําถามที่มีความเหมาะสม 120 ข้อ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
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ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 32 คน นํามาคํานวณค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.984 และปรับปรุงแบบสอบถาม เมื่อได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ก็นําไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 232 คนนําข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษกมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ขั้นที่ 3 ในขั้นตอนน้ีเป็นการนําองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโน   
นิคอล (canonical correlation analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ได้ข้อค้นพบดังน้ี 

1. องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เรียงตามนํ้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปหา
น้อยคือ แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ความสําเร็จทางวิชาการ การรับรู้
ความสามารถของตน การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค การเรียนรู้ การมองโลกในแง่ดี นวัตกรรม 
และการกํากับตนเอง  

 1.1 องค์ประกอบที่ 1 “แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค” มีตัวแปร
ที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 9 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.554 - 0.786 
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 11.912 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.926 เป็น
องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 1 

 1.2 องค์ประกอบที่ 2 “ความสําเร็จทางวิชาการ” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 
5 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.649 - 0.792 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปรเท่ากับ 8.199 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.833 เป็นองค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็น
อันดับ 2 

 1.3 องค์ประกอบที่ 3 “การรับรู้ความสามารถของตน” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
จํานวน 4 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.553 - 0.611 มีค่าความแปรปรวน



176 

 

ของตัวแปรเท่ากับ 7.416 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.180 เป็นองค์ประกอบน้ีมีความ 
สําคัญเป็นอันดับ 3 

 1.4 องค์ประกอบที่ 4 “การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
จํานวน 4 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.604 - 0.686 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรเท่ากับ 6.394 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.329 เป็นองค์ประกอบนี้มี
ความสําคัญเป็นอันดับ 4 

 1.5 องค์ประกอบที่ 5 “การเรียนรู้” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 4 ตัวแปร มี
ค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.594 - 0.680 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 
5.857 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.896 เป็นองค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 5 

 1.6 องค์ประกอบที่ 6 “การมองโลกในแง่ดี” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 3 ตัวแปร 
มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589 - 0.717 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 
5.340 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.450 เป็นองค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 6 

 1.7 องค์ประกอบที่ 7 “นวัตกรรม” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 3 ตัวแปร มี
ค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.622 - 0.695 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 
4.377 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.648 เป็นองค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 7 

 1.8 องค์ประกอบที่ 8 “การกํากับตนเอง” มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 3 ตัว
แปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.627 - 0.717 มีคา่ความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 4.164 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.470 เป็นองค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็น
อันดับ 8 

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก เป็นการนําองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบปัจจัย
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกท้ัง 8 
องค์ประกอบมาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม อ้างอิงตาม 
สตอลท์ซ (Stoltz) ได้แบ่งตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายใน และกลุ่มตัวแปร
ด้านปัจจัยภายนอก โดยกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยภายในซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นองค์ความรู้ใน 3 สาขา 
ได้แก่ ด้านจิตวิทยาทางปัญญา ด้านศาสตร์ใหม่แห่งสุขภาพ ด้านศาสตร์แห่งสมอง ที่เป็นตัวแทนของ
ตัวต่อตัวหน่ึงที่นํามารวมเข้าด้วยกันจึงเกดิเป็น AQ ประกอบด้วย การรับรู้ความสามารถของตน, การ
ฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรค, การเรียนรู้, การมองโลกในแง่ดี, การกํากับตนเองและด้านปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วยแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค, ความสําเร็จทาง
วิชาการ, นวัตกรรม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีค่าสูง คือ 0.799 ซึ่ง
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สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันระหว่างชุดของตัวแปรคาโนนิคอลด้านปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกในคาโนนิคอลฟังก์ช่ันได้ร้อยละ 63.84 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นตัวแปรด้านปัจจัยภายใน มีค่านํ้าหนักคาโนนิคอลสูงคือ 
การเรียนรู้ (0.705) ตัวแปรมีค่านํ้าหนักคาโนนิคอลปานกลางคือ การรับรู้ความสามารถของตน 
(0.571) การมองโลกในแง่ดี (0.492) และมีค่าตํ่าคือ การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค (0.275) และ 
การกํากับตนเอง (0.169) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักคาโนนิคอลยกกําลังสอง (r2) ซึ่งเป็น
ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปรด้านปัจจัยภายในแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ช่ันพบว่า
ตัวแปรการเรียนรู้มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสูงที่สุดคือ 49.70 การรับรู้ความสามารถของตน 
32.60 การมองโลกในแง่ดี 24.21 การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค 7.56 และ การกํากับตนเองค่า
ร้อยละของความแปรปรวนตํ่าที่สุดในกลุ่มน้ี คือมีค่าร้อยละ 2.86 แสดงว่าในการสร้างตัวแปรคาโนนิ
คอลตัวแปรการเรียนรู้มีน้ําหนักในการสร้างมากที่สุด และตัวแปรอ่ืนๆ มีน้ําหนักในการสร้างรองลงมา 
เมื่อพิจารณาเคร่ืองหมายของค่านํ้าหนักคาโนนิคอลพบว่ามีเครื่องหมายเหมือนกัน แสดงว่าตัวแปรทุก
ตัวมีนํ้าหนักและความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน 

 สําหรับความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภายนอก พบว่าตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก มีค่า
นํ้าหนักคาโนนิคอลปานกลาง คือ แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (0.685) 
ความสําเร็จทางวิชาการ (0.636) และ นวัตกรรม (0.604) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็น
ค่าความแปรปรวนร้อยละของตัวแปรด้านปัจจัยภายนอกแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ช่ันที่ 1 
พบว่าร้อยละ 46.92 ของความแปรปรวนมาจากตัวแปร แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค ร้อยละ 40.45 ของความแปรปรวนมาจากตัวแปร ความสําเร็จทางวิชาการและร้อยละ 
36.48 ของความแปรปรวนมาจากตัวแปร นวัตกรรมหมายความว่า ในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอลตัว
แปรด้านปัจจัยภายนอกของคาโนนิคอลฟังก์ช่ันตัวแปรแรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรค และ ความสําเร็จทางวิชาการมีนํ้าหนักหรือมีส่วนร่วมในการสร้างมากกว่าตัวแปร นวัตกรรม 

 กล่าวได้ว่า ตัวแปรคาโนนิคอลด้านปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์สูงกับองค์ประกอบด้าน
ปัจจัยภายนอก นั่นคือ องค์ประกอบ การเรียนรู้ มีความสัมพันธ์สูงกับองค์ประกอบด้านปัจจัย
ภายนอกในทิศทางเดียวกัน ส่วนองค์ประกอบด้าน การรับรู้ความสามารถของตน และ การมองโลกใน
แง่ดี มีความสัมพันธ์ปานกลางต่อองค์ประกอบด้านปัจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกัน และ
องค์ประกอบด้าน การฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรค และ การกํากับตนเองมีความสัมพันธ์น้อยกับ
องค์ประกอบด้านปัจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกัน และในทํานองเดียวกันองค์ประกอบด้าน
แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ความสําเร็จทางวิชาการและ นวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์ปานกลางกับองค์ประกอบด้านปัจจัยภายในและในทิศทางเดียวกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบที่

เก่ียวกับปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษก และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. องค์ประกอบที่เก่ียวกับปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ เรียงตาม
นํ้าหนักองค์ประกอบ ดังน้ี แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ความสําเร็จทาง
วิชาการ การรับรู้ความสามารถของตน การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค การเรียนรู้ การมองโลกใน
แง่ดี นวัตกรรมและการกํากับตนเอง ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า 
องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษกที่มีลักษณะต่างกัน เพราะในการบริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมี
องค์ประกอบความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญหลายองค์ประกอบ
ด้วยกัน ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคจึงมีความสําคัญที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ผู้บริหารจะทราบว่ามีองค์ประกอบปัจจัยตัวใดบ้างที่ผู้บริหาร
ควรพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า 

 1.1 องค์ประกอบแรงผลักดันที่ส่ ง เสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค  เ ป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นลําดับที่หน่ึง แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกนั้น “แรงผลักดันที่ส่งเสริม
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค” มีความสําคัญย่ิงต่อความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือ 
1) วัฒนธรรมที่ดี 2) ชุมชนที่ดี 3) องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 4) การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ   
5) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 6) ครอบครัวที่ดี 7) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 8) ความเช่ือใน
การควบคุม 9) บรรยากาศในที่ทํางานซึ่งปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารน้ัน
จะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคเพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น เมื่อผู้บริหารต้องเผชิญกับอุปสรรคบางครั้งก็
ไม่สามารถที่แก้ไขอุปสรรคได้ด้วยตัวเองเสมอไป จึงจําเป็นต้องมีแรงผลักดันที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ไขอุปสรรค เช่น การมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี ที่จะมาส่งเสริมศักยภาพในการ
แก้ไขอุปสรรคได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ อ่ิมใจ ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ความสามารถในการผชิญอุปสรรคและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่าย
ในการทํางาน: กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหนึ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายด้าน กล่าวคือ หากบุคลากรได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เช่น การสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์สํานักงาน 
คําแนะนําในการทํางาน การดูแลเอาใจใส่ การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ทํางานช้ิน
สําคัญ สิ่งเหล่าน้ีทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคก็ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยพยายามหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุด นอกจากนี้เมื่อบุคลากรสามารถรับมือกับความยืดเย้ือของ
ปัญหา พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นให้ยุติลง มีกําลังใจในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้นั้นทํา
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความไว้วางใจให้ทํางานสําคัญอันส่งผลให้
เกิดความภาคภูมิใจ รู้ว่าตนเองเป็นที่ยอมรับในสังคม ทําให้มีกําลังใจและทํางานด้วยความทุ่มเทให้กับ
องค์การ และยังสอดคล้องกับวรพล เจริญศรี ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน: กรณีศึกษา
นักบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมเช่นกัน ซึ่งแอมปาโร 
และ มัวรีน (Amparo, Maureen M.) ก็ได้กล่าวด้วยว่าความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคและทกัษะ
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กัน หมายความว่าถ้ามีทักษะทางสังคมมากความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคก็
จะมากข้ึนเช่นกัน ความสามารถในการปรับตัวในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละบุคคลช่วยให้
สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่ยากลําบากในชีวิตไปได้ 

 1.2 องค์ประกอบความสําเร็จทางวิชาการเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นลําดับที่สอง 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ัน “ความสําเร็จทางวิชาการ” มีความสําคัญย่ิงต่อความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญใน
เร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความสําเร็จทางวิชาการ 2) ความสําเร็จในงาน 3) ความสามารถทางวิชาการ
4) ประสบการณ์วิชาการ 5) แรงจูงใจแห่งความสําเร็จดังจะเห็นได้ว่าผู้บริหารที่มีความสําเร็จทาง
วิชาการน้ันเป็นผู้มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค กล่าวคือ ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จและ
เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางปัญญา มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ มี
แรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปได้ถึงแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวก็ตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับณัชชา เพชรสากล ที่ได้ศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพเชิงรุก ความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรคกับการรับรู้ความสําเร็จใจอาชีพของพนักงานขายทางโทรศัพท์: กรณีศึกษาบริษัทประกัน
วินาศภัยแห่งหนึ่ง พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
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รับรู้ความสําเร็จในอาชีพโดยรวม และสทอล์ซ และไวเฮนไมเออร์ (Paul G. Stoltz and Erik 
Weihenmayer) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคน้ันเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จประกอบด้วย ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญ
อุปสรรค นวัตกรรม ทัศนคติ พลังกําลัง สุขภาพ ซึ่ง ไซเบิร์ท (Al Siebert) ก็ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ
แม๊คเคนแลนด์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงน้ันจะไม่ปะทะกับอุปสรรคด้วยการมองโลก
ในแง่ดีทันที พวกเขาจะใช้เวลาในการคาดการณ์สิ่งต่างๆว่าสามารถผิดพลาดได้ก่อนตัดสินใจไปสู่
เป้าหมายของเขา คนที่ประสบความสําเร็จจะพยายามคาดคะเนถึงอุปสรรค ข้อจํากัดส่วนบุคคล 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกําแพงต่างๆ และสตอล์ท (Stoltz) ได้กล่าวด้วยว่า ความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางานและการดําเนิน
ชีวิต มีความอดทน พากเพียร และมีความสามารถในการผ่านพ้นความยากลําบากด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น 
และอดทนที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคได้ 

 1.3 องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็น
ลําดับที่สาม แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ัน “การรับรู้ความสามารถของตน” มีความสําคัญย่ิงต่อ
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึง
ควรให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 1) วางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน 2) รับรู้ความสามารถใน
ตนเอง 3) เป็นผู้ที่มีเป้าหมาย 4) ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดีเน่ืองจากการท่ีจะเป็นผู้บริหารน้ัน
มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบมากมาย กล่าวคือต้องใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจ
ด้วยความมั่นใจเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ผู้บริหารที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองจะมีรูปแบบวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายและวางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน มี
ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน เพราะการปฏิบัติงานอาจต้องพบกับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีผู้บริหารจะต้องใช้การตัดสินใจและการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องการ
บริหารนั้นจึงจะประสบความสําเร็จ ดังที่ จริยา พวงขุนทด และ กิตติศักด์ิ จินดากุล พบว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเองในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคและสอดคล้องกับข้อค้นพบของ พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย เช่นกันคือ ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง  

 1.4 องค์ประกอบการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็น
ลําดับท่ีสี่ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกนั้น “การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค” มีความสําคัญย่ิงต่อ
ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึง
ควรให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ีคือ 1) โอกาสส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค 
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2) ผลกระทบส่งผลต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค 3) ความสามารถในการจดจํา 4) ผลกระทบ
ทางจิตใจ การบริหารให้ประสบความสําเร็จนั้นผู้บริหารจะต้องมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ บางครั้งผู้บริหาร
อาจพ่ายแพ้ต่ออุปสรรค อย่างไรก็ตามถ้าพ่ายแพ้แล้วสามารถจดจําบทเรียนแห่งการพ่ายแพ้ครั้งน้ัน
เป็นบทเรียนที่จะสามารถเรียนรู้ไปสู่การเผชิญหรือแก้ไขอุปสรรคน้ันอีกครั้ง สามารถลุกขึ้นสู้ และ
มองเห็นโอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสเพียงเล็กน้อยก็ตาม ก็จะสามารถฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค 
และนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จ ผู้บริหารท่านน้ันก็จะเป็นที่ยกย่องนับถือของผู้ร่วมงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับเรวิช และแชททิ (Karen Reivich and Andrew Shatte) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยความสามารถ
ในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค พบว่า คนทุกคนต้องการมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจาก
อุปสรรค เพราะว่าอุปสรรคน้ันมีอยู่ในชีวิตของคนเรา ถ้าเราเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการ
เผชิญอุปสรรค เราก็จะสามารถก้าวข้ามสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ ความสามารถในการฟ้ืนตัวจาก
การเผชิญอุปสรรคน้ันสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็น
ความสําเร็จ การไร้ซึ่งกําลังเป็นมีพลัง ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเปลี่ยน
ผู้เคราะห์ร้ายเป็นผู้รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรือง คนที่มีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรค
จะไม่ยอมให้อุปสรรคมากดดันการใช้ชีวิตของพวกเขานอกจากน้ีการก้าวข้ามความอ่อนแอจากการฟ้ืน
ตัวจากการเผชิญอุปสรรค จะทําให้คุณแข็งแกร่ง และคุณจะรู้ว่ามันง่ายกว่าในการใช้ชีวิตและพบกับ
อุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งกับความยืดหยุ่น การดัดแปลงแก้ไขและความเช่ือมั่น อุปสรรค
บางอุปสรรคทําให้เกิดบาดแผลเป็นพิเศษ และดูเหมือนว่าจะต้องการความสามารถในการฟ้ืนตัวจาก
การเผชิญอุปสรรคสูงกว่า อุปสรรคน้ันยากลําบากมาก ทําลายความรู้สึก ซึ่งต้องใช้ความสามารถใน
การฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคสูง 

 1.5 องค์ประกอบการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นลําดับที่ห้า แสดงให้เห็น
ว่าองคป์ระกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษกน้ัน “การเรียนรู้” มีความสําคัญย่ิงต่อความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ      
1) ความศรัทธา 2) ยืนหยัดในคุณค่า 3) สังคมดี 4) ประสบการณ์ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มี
ความศรัทธาและยืดหยัดในคุณค่าของการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ ได้ทั้งจากสิ่งรอบข้างและ
ประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาองค์
ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์: ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความสําเร็จ
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ของสิ่งต่างๆ ได้ถึง 17 ประการ ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการเรียนรู้ตามแนวคิดของคอล์ป (Kolb) ที่ว่าการรับรู้
รูปแบบการเรียนรู้แบบคิดเอกนัยและแบบดูดซึมจะมีความสนใจในหลักการที่เป็นนามธรรม ชอบใช้
ความคิดไตร่ตรองสรุปหลักการ ทฤษฎี ใช้เหตุผลและผลมากกว่าการใช้อารมณ์ มีสติรับรู้ผิดชอบ ชอบ
แก้ปัญหาอย่างมีกฎเกณฑ์ ซึ่งแนวคิดในเรื่องความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคน้ีนับได้ว่า
เป็นเร่ืองในเชิงนามธรรมที่ต้องอาศัยความคิดวิเคราะห์ ความมีสติให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าใกล้จะเกิด
วิกฤติขึ้นกับตัวเราเม่ือใด เพ่ือให้ตอบสนองต่อวิกฤตินั้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ คิด
วิเคราะห์ได้ว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ส่วนไหนท่ีเป็น
ความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องรับผิดชอบเอง และทําให้ได้ดีกว่าเดิมอย่างไร เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ
ในการแก้ปัญหาให้ได้ นอกจากน้ียังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ใดที่สามารถควบคุมได้ ความ
เสียหายจะไม่ส่งผลกระทบไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ ในชีวิต  

 1.6 องค์ประกอบการมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นลําดับที่หก 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ัน “การมองโลกในแง่ดี” มีความสําคัญย่ิงต่อความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ีคือ 1) ความสุขในการทํางาน 2) ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นที่
จะแสวงหาความเปลี่ยนแปลง 3) มองโลกในแง่ดี ผู้บริหารโรงเรียนนั้นต้องมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลายด้าน ต้องแสดงบทบาทหลายอย่าง ต้องสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ปัญหาอาจเกิดขึ้นมากมายแต่ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นความสามารถในการมองโลกในแง่ดี มองปัญหาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นเพียงสิ่งช่ัวคราวและมี
มุมมองว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นที่จะแสวงหา
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของฐิติมา ชนะวิเศษและศศิวิมล คํานวล 
ที่พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางาน 
สอดคล้องกับ ปัญจภร หอมฤทัยกมลผลการศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากรที่พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติได้แก่ 1). ความฉลาด
ทางอารมณ์ 2). การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3). ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4). การมองโลกใน
แง่ดี 5). การกํากับตนเอง และได้ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดี ว่าคือความคิดหรือความเช่ือ
รวมถึงการมองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทางบวก โดยมองวิกฤติและปัญหาต่างๆ เป็นโอกาส 
ว่ามีทางแก้ไขอย่างมเีหตุผล และมีความสามารถต่อสู้กับปัญหา ไม่ย่อท้อหรือเลี่ยงหนีโดยจะเห็นว่าทุก
สิ่งทุกอย่างไม่ได้เลวร้าย มีโอกาสท่ีพลิกผันสภาพที่เลวร้ายให้กลับมาอยู่ในสภาพการณ์ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งทริ
พาทิ (Susan Tripathi) ได้ศึกษาพบว่า การต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องสร้างและส่งเสรมิ
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การมองโลกในแง่ดีและพบว่าผู้นําระดับสูง บริษัทอุตสาหกรรมช้ันนํา และรัฐบาลทั่วโลก ใช้โปรแกรม 
AQ® ส่งเสริมหรือปฏิรูปผลการปฎิบัติงาน คติธรรม ความสามารถในการผลิต การรักษาไว้ นวัตกรรม 
พลัง ความสามารถในการตอบสนองต่อการเรียน การจ้างงาน การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ตัวแบบ 
การแก้ไขปัญหาคน การมองโลกในแง่ดี ภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กรนอกจากน้ัน ทริพาทิ (Susan 
Tripathi) ยังกล่าวอีกว่า AQ® มีอิทธิพลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น การฟ้ืนตัวจากการผ่าตัด ระดับขีดความ
เจ็บปวด ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแข่งขัน การมองโลกในแง่ดี การตัดสินใจ ผลการ
ปฎิบัติงาน ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความ
อดทนความแข็งแกร่ง สอดคล้องกับ ศศิวิมล คํานวล และปัญจภร หอมฤทัยกมล พบว่า ลักษณะของ
บุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคคือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มปีนเขา (Climber) น้ันจะ
มีความอดทนมุ่งมั่น ต้องการหาหนทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค มีลักษณะเป็นผู้นําที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีแรงบันดาลใจในตนเอง ซ่ึงคุณลักษณะน้ีมีอยู่ในบุคคลที่มองโลกในแง่ดี ดังน้ันทั้งสองปัจจัย
จึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

 1.7 องค์ประกอบนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นลําดับที่เจ็ด แสดงให้
เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษกน้ัน “นวัตกรรม” มีความสําคัญย่ิงต่อความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ีคือ 
1) นวัตกรรม 2) การมีพลัง กําลัง 3) การทํางานเป็นทีม การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบ
ความสําเร็จได้นั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ สามารถเป็น
ตัวกลางในการประสานบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างลงตัว และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถ
ออกแบบสิ่งใหม่ๆ มีความคิดริเร่ิมและเพียรพยายาม มีพลังกําลังที่จะต่อสู้และแก้ไขกับอุปสรรคที่ผ่าน
เข้ามาให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ไซเบิร์ท (Al Siebert) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องการควบคุม การมองโลกในแง่
ดี ความแกร่ง การต้านทานความเครียด การเติบโตหลังจากหลังจากบาดเจ็บ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกการเอาชีวิตรอด ว่าเหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะหลักของความสามารถ
ในการฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคและวอล์ช (Froma Walsh) ยังกล่าวว่าความคิดริเริ่มและความ
เพียรพยายามเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญอุปสรรค ซึ่งก็คือ
ความสามารถที่มีความพยายามที่ดี และช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้ 

 1.8 องค์ประกอบการกํากับตนเองเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นลําดับที่แปด 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ัน “การกํากับตนเอง” มีความสําคัญย่ิงต่อความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ีคือ 1) ความเครียดในการทํางาน 2) อารมณ์โกรธ 3) การลงโทษ ผู้บริหารที่มี
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การกํากับตนเองสูงน้ันจะเป็นผู้ที่มีการสังเกตตนเอง มีการตัดสินการกระทําของตนเอง มีปฏิกิริยา
สะท้อนต่อตนเอง ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคสูง ตามท่ี แบนดูรา 
(Bandura)ได้เสนอแนวคิดการกํากับตนเองว่า กระบวนการกํากับตนเองมีจุดเร่ิมต้นที่สาํคัญคือบุคคล
ต้องรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็จของบุคคลน้ันเกิดจากการกํากับตนเอง และจะทําให้
บุคคลน้ันสามารถพ่ึงตนเองได้ สอดคล้องกับ ชนิธตา เกตุอําไพ ที่กล่าวว่า การกํากับตนเองเป็น
กระบวนการในการควบคุมจัดการกับตนเองเพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซึ่งการที่บุคคลจะประเมินความสามารถของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม บุคคลน้ันจะต้องกํากับตนเองที่
ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ันหากผู้บริหารมีการกํากับ ควบคุมและจัดการชีวิตของตนเองได้ดี 
จะส่งผลต่อการบริหารประสบความสําเร็จและช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาความสามารถในการฝ่า
ฟันอุปสรรคให้กับตนเองด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ สตอล์ทซ (Stoltz) ที่ว่าการมีความสามารถ
ในการกํากับควบคุมตนเอง หรือการเป็นผู้จัดการชีวิตของตนเองเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด อันจะส่งผลให้
บุคคลมีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค โดยบุคคลที่มีการกํากับตนเองดี จะสามารถบังคับตนเอง
ได้ทั้งร่างกายและอารมณ์ พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาได้ 

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบด้วย 
การรับรู้ความสามารถของตนการเรียนรู้ การมองโลกในแง่ดีความคิดริเร่ิมและความเพียรพยายาม 
การกํากับตนเองกับตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วย แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรคความสําเร็จทางวิชาการ นวัตกรรมพบว่า ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งสอง
กลุ่มมีนํ้าหนักมากและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน แม้ว่าความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรด้านปัจจัย
ภายใน ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และการกํากับตนเองจะมีสหสัมพันธ์ระดับตํ่า หรือเรียกว่า
สหสัมพันธ์ในเชิงปฏิภาคกลับ กล่าวคือหากมีการมองโลกในแง่ดีสูง จะมีการกํากับตนเองตํ่า หรือหาก
มีการกํากับตนเองสูง ก็จะมีการมองโลกในแง่ดีตํ่า อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน 
และหากขาดองค์ประกอบตัวหนึ่งไปก็จะมีผลกระทบทางเดียวกันกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะ
เห็นได้ว่า จะมีกลุ่มปัจจัยใหญ่ 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ในด้านปัจจัย
ภายในนั้นกล่าวคือ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่เป็นองค์ความรู้ใน 3 สาขา ได้แก่ ด้านจิตวิทยาทาง
ปัญญา (CognitivePsychology) ด้านศาสตร์ใหม่แห่งสุขภาพ (Psychoneuroimmunology) ด้านศาสตร์
แห่งสมอง (Neurophysiology) ที่เป็นตัวแทนของตัวต่อตัวหน่ึงที่นํามารวมเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นความ
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ฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) อย่างเช่น คนที่มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (AQ) มองปัญหา
เป็นแค่เร่ืองช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรานาน มีการเรียนรู้การกํากับตนเองคือมีสติควบคุมตนเอง แต่ถ้าล้ม
แล้วสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คือ ฟ้ืนตัวจากการเผชิญอุปสรรคเร็ว มองว่าตนเองมี
ความสามารถที่เราเรียกว่า การรับรู้ความสามารถของตนคือการรับรู้ว่าตัวเองมีความสามารถ ซึ่งจริงๆ 
แล้ว ถ้าเราจะแก้ไขอุปสรรคได้เราจะต้องรู้ว่าเรามีความสามารถ ถ้าเราทําอะไรไม่เป็นมันคงยากที่จะ
แก้ไขปัญหาได้ การมองโลกในแง่ดีและมีความสุข มีเซลล์สมองสามารถสร้างนิสัยที่ดีหรือสร้างนิสัยที่ดี
เสมอเพ่ือทดแทนนิสัยที่ไม่ดี คือทดแทนเซลล์ที่ไม่ดี สะกดจิตให้คิดแต่สิ่งที่ดี บริหารอารมณ์เพ่ือสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้เข็มแข็ง ตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่มาจากภายนอกหรือเป็น
แรงผลักดันที่ส่งเสริมความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการมีวัฒนธรรมที่ดีการมีชุมชนที่ดี
การมีองค์กรที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพการมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมการมีครอบครัวที่ดีมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมมีความเชื่อในการควบคุมต่างๆ
มีบรรยากาศในที่ทํางานที่ดีและความสําเร็จทางวิชาการในผลสุดท้ายที่เป็นสิ่งท้าทายให้สามารถแก้ไข
อุปสรรคน้ันๆ ไปได้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งใหม่เพ่ือให้เกิดแนวทางการแก้ไขอุปสรรค
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เกิดแรงจูงใจแห่งความสําเร็จ ดังน้ันองค์ประกอบความฉลาดในการแก้ไข
อุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกน้ันมีปัจจัยสองปัจจัยสําคัญด้วยกัน 
คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่จะทําให้ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
มีความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สตอลท์ซ (Stoltz) ได้กล่าวว่า AQ เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดความสามารถ
สําหรับการปีนเขาให้สูงขึ้น มีพ้ืนฐานมาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่ล้ําหน้าและล้ําค่าด้วยองค์ความรู้
สามสาขาวิชา ซึ่งต่างก็เป็นตัวแทนของตัวต่อตัวหน่ึงที่นํามารวมเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็น AQ ซึ่งเป็นหลัก
พื้นฐานแห่งความสําเร็จ ได้แก่ จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) สรีรประสาทวิทยา 
(Neurophysiology) จิตเวชประสาทและภูมิคุ้มกันวิทยา (Psychoneuroimmunology) โดยจิตวิทยา
การรู้คิด (Cognitive Psychology) คือบุคคลหน่ึงที่ตอบสนองต่อวิกฤติด้วยความรู้สึกว่าต้องทน มีผล 
กระทบมากมาย ปัญหามาจากภายในตัวเองและไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่อีกคนตอบสนองต่อ
มันว่าเกิดเพียงช่ัวคราว ผลกระทบที่มีขอบเขตจํากัด มาจากภายนอกและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คุณ การตอบสนองของบุคคลต่อวิกฤติมีอิทธิพลต่อแง่มุมต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จ 
เราตอบสนองต่อวิกฤติด้วยจิตใต้สํานึก และรูปแบบที่แน่นอน หากขาดการตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง
รูปแบบน้ีก็จะคงอยู่อย่างถาวรไปตลอดชีวิตของคนคนน้ัน สรีรประสาทวิทยา (Neurophysiology) 
คือการที่สมองถูกจัดเตรียมอย่างดีเย่ียมในการสร้างนิสัยอย่างที่ปรารถนา นิสัยสามารถถูกยับย้ังและ
เปลี่ยนแปลงได้ทันที นิสัยส่วนตัวในการตอบสนองต่อวิกฤตินั้นสามารถถูกยังย้ังและเปลี่ยนแปลงได้
ทันที ถ้าหากทดแทนมันด้วยนิสัยใหม่ นิสัยเดิมก็จะหดหายไปและนิสัยใหม่ก็จะเฟ่ืองฟู จิตเวช
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ประสาทและภูมิคุ้มกันวิทยา (Psychoneuroimmunology) คือ การเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างที่คุณ
ตอบสนองต่อวิกฤติสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคุณ ความสามารถในการควบคุมเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อ
สุขภาพและการมีอายุยืน วิธีที่คนคนนึงตอบสนองต่อวิกฤติ (AQ) มีอิทธิพลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การฟ้ืน
ตัวจากการผ่าตัดและการอ่อนไหวต่อการรับเช้ือโรคที่คุกคามชีวิตคุณ รูปแบบของความอ่อนแอในการ
ตอบสนองต่อวิกฤติสามารถทําให้เกิดภาวะซึมเศร้า และสอดคล้องกับ ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ์ กล่าว
ว่าวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) เชื่อว่าคนที่มีความสามารถในการแก้ไข
อุปสรรค (AQ)มองปัญหาแค่เรื่องช่ัวคราว มันไม่อยู่กับเรานาน ปัญหามักเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ
ไม่เกิดจากปัจจัยภายใน มีสติควบคุมตัวเองได้อยู่ในกลุ่มพวก ILC (Internal Locus of Control) แต่ถ้า
ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วคือฟ้ืนตัวเร็วมองว่าตนเองมีความสามารถที่เราเรียกว่า Self 
Efficacy ซึ่ง Self Efficacy คือ การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเราจะฟันฝ่าวิกฤติ
ได้เราจะต้องรู้ว่าเรามีความสามารถ ถ้าเราทําอะไรไม่เป็นมันคงยากที่จะฟันฝ่าวิกฤติได้ คนที่รับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถเท่าน้ันที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขอุปสรรคได้ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ดังน้ัน
เพ่ือให้องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษกมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากตารางแสดงค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปร

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษกโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 120 ข้อพบว่าตัวแปรอารมณ์โกรธและตัวแปรการลงโทษมีค่ามัชฌิม
เลขคณิต (X) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับตํ่าที่สุดจากทั้งหมด 120 ข้อ อาจเป็นเพราะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความคิดเห็นว่าตัวแปรอารมณ์โกรธ และตัวแปรการลงโทษไม่น่าจะ
เป็นองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษกได้เน่ืองจากมีความหมายไปในทางลบ แต่เมื่อพิจารณาต่อไปพบว่าตัวแปรอารมณ์โกรธ
และตัวแปรการลงโทษเป็นตัวแปรสําคัญขององค์ประกอบท่ี 8 มีนํ้าหนักองค์ประกอบถึง 0.627 และ 
0.711 ทําให้ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าตัวแปรอารมณ์โกรธและตัวแปรการลงโทษจะมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตตํ่าที่สุดจากทั้งหมด 120 ข้อ แต่ผู้วิจัยไม่ควรที่จะละเลย เน่ืองจากทั้ง 2 ตัวแปรน้ีเป็นตัวแปรหน่ึง
ที่สําคัญขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
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เกียรติรัชมังคลาภิเษกทั้งยังมีผู้วิจัยได้กล่าวว่าตัวแปรอารมณ์โกรธและตัวแปรการลงโทษเป็นตัวแปรที่
เป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคไปได้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทําการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชดาภิเษก โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 หรือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น  

2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ
ผู้บริหารมีตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังน้ัน หากมีการวิจัยเพ่ือขยายผลการวิจัยคร้ังน้ี 
ด้วยการนําตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบนี้ มาสร้างเป็นรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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    “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 
3. ดร. รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 
4. ดร. ณรินทร์ ชํานาญดู ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
5. ดร. เฉลียว ยาจันทร์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบางบัวทอง 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายชือ่โรงเรียนกลุม่เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ใช้ใน 

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
2. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมงัคลาภิเษก 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 

ประชากรในการวิจัยรายชื่อกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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ตารางแสดงกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
จําแนกตามพ้ืนที่ประจําปีการศึกษา 2557 
 

โรงเรียนกลุ่มเฉลิม
พระเกียรติรัชมัง

คลาภิเษกที่จําแนก
ตามพื้นที ่

ประชากร
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ฝ่ายบริหาร
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

คร ู รวม 

โรงเรียนกลุ่มเฉลิม
พระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 
ที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

1 1 2 2 4 8

โรงเรียนกลุ่มเฉลิม
พระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 
ที่อยู่ในพื้นทีเ่หนือ
กรุงเทพมหานคร 

24 22 44 44 88 176

โรงเรียนกลุ่มเฉลิม
พระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก 
ที่อยู่ในพื้นทีใ่ต้
กรุงเทพมหานคร 

6 6 12 12 24 48

รวม 31 29 58 58 116 232
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหค์วามเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 
a20 a21 a22 a23 a24 
    a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 a43 
a44 a45 a46 a47 a48 a49 
    a50 a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57 a58 a59 a60 a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67 a68 
a69 a70 a71 a72 a73 a74 
    a75 a76 a77 a78 a79 a80 a81 a82 a83 a84 a85 a86 a87 a88 a89 a90 a91 a92 a93 
a94 a95 a96 a97 a98 a99 
    a100 a101 a102 a103 a104 a105 a106 a107 a108 a109 a110 a111 a112 a113 a114 
a115 a116 a117 a118 a119 
    a120 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N %

Cases Valid 32 100.0
Excludeda 0 .0
Total 32 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items

.984 120
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง : องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหาร 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับน้ี สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง

คลาภิเษกตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย เร่ืององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการ
แก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ทราบองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 2) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค
ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีคุณค่า
ต่อกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกครั้งน้ีอย่างย่ิง จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ
คําถามตามความเป็นจริง ซึ่งคําตอบเหล่าน้ีจะไม่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของ

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
3. ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามท่ีเรียบร้อยแล้ว กลับคืนที่ 
นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 5 ถนน

บางบอน 5 ซอย 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 (ทั้งน้ี
ได้แนบซองส่งคืนมาด้วยในคร้ังน้ี) โทรศัพท์ 086-411-6231 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ 
 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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นิยามคาํศพัท์ 
 

ความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรค (Adversity Quotient) หมายถึง ความสามารถที่จะอดทน
ต่ออุปสรรค ก้าวผ่านอุปสรรค และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก 
และเป็นองค์ประกอบหน่ึงของผู้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตโดยหลักการท่ีสําคัญของเอคิว 
(Adversity Quotient) มีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 

1. การควบคุมสถานการณ์ (Control ) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าตนสามารถควบคุมและ
จัดการกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคมากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจในปัญหา มีความกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา สามารถพลิกแพลงวิธีการในการแก้ปัญหา และสามารถเผชิญกับอุปสรรคได้โดยไม่
ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

2. การรับรู้ต้นเหตุของอุปสรรคและรับผิดชอบต่อปัญหา (Origin and Ownership) 
ประกอบด้วย 2 ด้านย่อยดังน้ี 

 2.1 ด้านการวิเคราะห์ต้นเหตุของอุปสรรค (Origin) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การวิเคราะห์หาต้นเหตุหรือจุดเริ่มต้นของปัญหา โดยบุคคลน้ันรู้ว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ และรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เมื่อประสบปัญหาแบบเดิมอีกก็สามารถแก้ไขได้
เร็วขึ้นมีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ด้านการยอมรับผลการกระทําของตนเอง (Ownership) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการรับรู้ต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองสามารถจัดการกับผลที่เกิดข้ึน 
ไม่ปัดความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืน และใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ไขสถานการณ์ 

3. การรับรู้ผลกระทบต่ออุปสรรค (Reach) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้
ผลกระทบของอุปสรรคว่าอุปสรรคที่เกิดข้ึนส่งผลหรือแผ่ขยาย ไปสู่ด้านอ่ืนของชีวิตมากน้อยเพียงใด 
โดยมีวิธีการคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคน้ันมีจุดสิ้นสุด 

4. ความอดทนต่ออุปสรรค (Endurance) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับมือ
และอดทนต่อความยืดเย้ือของปัญหา และอุปสรรค โดยมองว่าสาเหตุของอุปสรรคน้ันจะคงอยู่
เพียงช่ัวคราวและจะใช้ความอดทนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน     หน้าข้อทีต่รงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อที่ สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 

 
เพศ 

  ชาย                        หญิง 
 

2 
 

 

อายุ 
  ไม่เกิน 30 ปี              31-40 ปี 
  41-50 ปี                  51 ปีขึ้นไป 

 
3 
 

 

ระดับการศึกษา 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท                ปริญญาเอก 

 
4 
 

 

ปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
  ผู้อํานวยการ                          รองผู้อํานวยการ 
  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้        ครูผู้สอน 

 
5 ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน

  1 – 5 ปี                   6 – 10 ปี 
  11-20 ปี                   21-30 ปี 
  31 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบปัจจัยความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

คําชี้แจง ในการตอบคําถามแต่ละข้อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจว่า องค์ประกอบปัจจัยในข้อต่อไปน้ี
เป็นองค์ประกอบปัจจัยของความฉลาดในการแก้ไขอุปสรรคในระดับใด แล้วทําเคร่ืองหมาย 
√ ลงในช่องตามความเป็นจริง โดยการตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบ
ทุกข้อ   

 
ระดับ 5  หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ระดับ 4  หมายถึง เห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 

ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ความสุขในการทํางาน  
2 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และ

กระตือรือร้น ที่จะแสวงหาความ
เปลี่ยนแปลง 

     

3 มองโลกในแง่ดี  
4 ชอบการแข่งขัน  
5 ความสามารถในการทํางาน  
6 ผลที่เกิดจากอารมณ์และพฤติกรรม  
7 แรงจูงใจในการทํางาน  
8 ความกล้าเสี่ยง  
9 สติปัญญาดี  
10 ความฉลาดทางอารมณ์  
11 อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมา  
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ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

12 เดินหน้าไม่ลดละ  
13 ความสามารถในการหลีกหนีอาการ

สะเทือนใจ เพ่ือก้าวข้ามอุปสรรค 
 

14 ต่อสู้กับกับความคิดที่ส่งผลต่ออารมณ์
ของคุณ 

 

15 สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

16 นวัตกรรม  
17 การทํางานเป็นทีม  
18 การมีพลัง กําลัง  
19 วิธีคิด, ความเห็น  
20 คิดริเร่ิม และเสี่ยงทํา  
21 ความสามารถในการปรับจิตใจตาม

สถานการณ ์
 

22 ความคิดริเร่ิมและความเพียรพยายาม  
23 รักการเรียนรู้  
24 การมอบอํานาจให้แก่ลูกน้อง  
25 ชอบความท้าทาย  
26 อารมณ์โกรธ  
27 รูปแบบการรับรู้ การคิด และการ

ตีความข้อมูล 
 

28 วิธีที่ตอบสนองต่อวิกฤติ  
29 ความอดทน ความแกร่ง  
30 รักความสันโดษ  
31 ความกล้าหาญ และการส่งเสริม

สนับสนุน 
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ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

32 สุขภาพกายที่ดี  
33 รู้ และเข้าใจ และยอมรับตนเอง  
34 การจัดการกับภาระงาน, การ

มอบหมายงาน 
 

35 รับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา
ของตนเอง 

 

36 มีหลักธรรมหรอืคําสอนช่วยให้เข้าใจ
เมื่อเผชิญกับอุปสรรค 

 

37 มองวิกฤติเป็นเช่นโอกาส  
38 การปรับปรุงพัฒนา  
39 การยอมรับปัญหาและฟ้ืนตัวจาก

อุปสรรค 
 

40 จิตใจที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพ  
41 รักอิสระสามารถบรรลุในสิ่งที่ต้องการ  
42 ความคิดสร้างสรรค์  
43 ความสามารถในการปรับตัวตอบสนอง

ต่อวิกฤติ 
 

44 รูปแบบการรับรู้  
45 การเจริญเติบโตทางร่างกาย  
46 ความสามารถในการพิจารณาคุณค่า 

และตัดสินใจ 
 

47 ทักษะในการเผชิญความเครียด  
48 มีความหวังเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค  

49 มีวิธีการมองโลก และตีความสิ่งที่
เกิดขึ้น 

 

 
 



226 

 

ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

50 ความแข็งแกร่ง ยืนกราน และเรียนรู้ที่
จะเผชิญกับอุปสรรค 

 

51 ความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

 

52 เป็นผู้นําที่มีศักยภาพ  
53 การเสริมแรง รางวัลตอบแทน  
54 การลงโทษ   
55 ความมั่นใจ  
56 ได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ชีวิต

ส่วนตัว) 
 

57 ประสบการณ์  
58 สังคมดี  
59 ความศรัทธา  
60 ยืนหยัดในคุณค่า  
61 ยึดมั่นในคําสญัญา  
62 สภาพแวดล้อมในที่ทํางานมผีลต่อ

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

63 อายุ (มีผลต่อความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค) 

 

64 บุคลลิกของความเป็นผู้นํา  
65 บรรยากาศภายในที่ทํางาน  
66 รับรู้ความสามารถของตนเอง  
67 ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นสู้ได้  
68 ความสามารถทางวิชาการ  
69 ความสําเร็จทางวิชาการ  
70 ความสําเร็จในงาน  

 



227 

 

ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

71 ประสบการณ์ทางวิชาการ  
72 แรงจูงใจแห่งความสําเร็จ  
73 ความพยายามที่จะทําให้เกิดความ

สมดุลของสิ่งต่างๆ ในร่างกาย 
 

74 รูปแบบการเป็นผู้นํา  
75 ความสามารถในการปรับตนเอง  
76 ผลสําเร็จของโรงเรียน  
77 ทัศนคติที่ดี  
78 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
79 การเปลี่ยนแปลง  
80 วางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน  
81 เป็นผู้ที่มีเป้าหมาย  
82 ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา  
83 รับรู้ความสามารถในตนเอง  
84 การกําหนดการ วางแผน  
85 ความเจริญ ก้าวหน้า  
86 เคยประสบความสําเร็จมาก่อน  
87 ความเช่ือในการควบคุมตนเอง  
88 ความพึงพอใจในงาน  
89 ความสัมพันธ์ หรือสัมพันธภาพที่ดี  
90 ครอบครัวที่ดี  
91 องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
92 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ  
93 วัฒนธรรมที่ดี  
94 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
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ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

95 ความเครียดในการทํางาน  
96 ความรู้ในทฤษฎีการให้เหตุผล  
97 การพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
98 ชุมชนที่ดี  
99 ความเข้าใจตนเอง  
100 การคบหาสมาคมกับเพ่ือน  
101 การเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์  
102 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม  
103 ความเช่ือเป็นปัจจัยหน่ึงต่อ

ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค 
 

104 คติธรรม  
105 ความสามารถในการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ 

 

106 การตัดสินใจ  
107 ผลกระทบส่งผลต่อความสามารถใน

การฝ่าฟันอุปสรรค 
 

108 ความสามารถในการจดจํา  
109 ความทะเยอทะยาน  
110 เป็นผู้นํา ตัวแบบ  
111 ผลกระทบทางจิตใจ  
112 โอกาสส่งผลต่อความสามารถในการฝ่า

ฟันอุปสรรค 
 

113 การแก้ปัญหา  
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ข้อที่ 

องค์ประกอบปัจจัยความฉลาดใน
การแก้ไขอุปสรรค 

ของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

114 การสนับสนุนให้บุคคลได้รับจาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคม, ครอบครัว, 
เพ่ือน, และงาน 

 

115 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
116 คุณธรรม จริยธรรม   
117 ความเสียสละ   
118 งบประมาณ   
119 กระบวนการความต่อเน่ืองในการ

ดําเนินการ 
     

120 ระบบการบริหารจัดการ   
 
 

 ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมอืตอบบบสอบถามค่ะ 
 นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 
 แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
ที่ทํางาน โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน 
 กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2535 ประถมศึกษาโรงเรียนวีระสุนทร แขวง/เขตหนองค้างพลู  
 กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2542 มัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  

 แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบัณฑิต คบ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
 ในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. สาขาวิชาการ 

 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จงัหวัดนครปฐม 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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