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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคัลระหว่างความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 2) ศึกษาค่าความส าคัญคาโนนิคัลของ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์คาโนนิคัลในแต่ละฟังก์ช่ัน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งมีประชากรจ านวน 419 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรคและแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานสายสนับสนุน 2. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัล และค่า
น้ าหนักความส าคัญคาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค มี 4 ตัวแปร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การมี 5 ตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
 สหสัมพันธ์คาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ มีฟังก์ช่ันคาโนนิคัล 2 ฟังก์ช่ัน โดยฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ
คัลเท่ากับ .852  ซึ่งมีนัยส าคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 72.5 ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 
2 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัลเท่ากับ .059  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และมีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 0.3 

ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 
 
ABSTRACT 

This research aimed to study the canonical correlation between Adversity Intelligence and 
Organizational Citizenship Behavior and to study the canonical weights of Adversity Intelligence and 
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Organizational Citizenship Behavior the canonical correlation coefficient for each function. The 
results of research were as follows : 1.  The canonical correlation between the set of variables on 
Adversity Intelligence and Organizational Citizenship Behavior had 2 canonical functions. The first 
canonical function had canonical correlation at .852 with statistically significance at the .01 levels 
and covariance at 72.5 The second canonical function had canonical correlation at .059 with 
statistically significance at the .01 levels and covariance at 0.3  

 The canonical functions between the set of variables on Adversity Intelligence and 
Organizational Citizenship Behavior had statistically significance at the .01 levels.  

  
KEYWORDS : perceived Adversity Intelligence, Organizational Citizenship Behavior 
 
บทน า 

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ทั้งในด้านความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมความเป็นอยู่รวมทั้งสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของไทย
ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยอยา่งไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ สังคมปัจจุบันจึงเป็นยุคท่ีต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เป็นสังคม
ที่มีการแขง่ขันกันสูงในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนและการท างาน การที่บุคคลจะสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถด้านความรู้และ
ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ รวมไปถึงต้องส่งเสริมความสามารถบางอย่างในตัวให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความสามารถด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้บุคคล
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานได้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องมีการพัฒนาความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ความสามารถด้านเชาวน์
ปัญญา (Intelligence Quotient : IQ) หรือความสามารถด้านเชาวน์อารมณ์ (Emotional Intelligence : EQ) เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถท าให้บุคคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ท าให้บุคคลต้องเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนในด้านอื่น ๆ อีก เช่น ต้องรู้จักเข้าใจและยอมรับกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการวางแผนควบคุมและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบ มองโลกในแง่ดี มีความอดทน และมีความพยายาม เพื่อให้พร้อมรับมือกับ
ปัญหาที่จะตามมากับความเจริญของสังคมยุคใหม่ (มัณฑรา ธรรมบุศย์.  2544 : 14) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะ
เกิดขึ้นได้กับผู้ที่ระลึกเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อหน้าท่ีและการงาน และพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหากับอุปสรรคและสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง มุ่งตรงสู่เป้าหมายที่เราใฝ่ฝัน แล้วเพียรพยายามเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้ น ซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวนี้คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค (Adversity Intelligence : AI 
หรือ Adversity Quotient : AQ) 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Stoltz ซึ่งเขียนหนังสือช่ือ 
“Adversity Quotient : turning Obstacles into Opportunities” ได้ให้ความหมายของความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์
ยากหรือความล าบาก  คนที่มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสูง จะมีจิตใจท่ีเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ใด ๆ แม้จะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็สามารถต่อสูเ้อาชนะความล้มเหลวได้  ส่วนผู้ที่มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคต่ าเวลาเผชิญกับความผิดหวังหรือความทุกข์ยากก็จะยอมแพ้  บางคนอาจทิ้งงานไปกลางคันหรือบางคนอาจ
ถึงท้อแท้ต่อชีวิต (มัณฑรา  ธรรมบุศย์.  2544 : 14) 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2: บูรณาการงานวจิัย ใชอ้งค์ความรู้ สู่ความย่ังยนื” 

17 มถิุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 178 

อย่างไรก็ตาม ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
รวมทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญและมีคุณค่าที่สุดขององค์การ ที่จะท าให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ประสบความส าเร็จ ทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญต่อองค์การ องค์การที่มีประสิทธิผลจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่
ได้รับการจูงใจที่จะเข้ามาและคงอยู่ในระบบขององค์การและบุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนั้น การที่
องค์การต่าง ๆ จะสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างสมบรูณ์นั้น นอกจากบุคลากรในองค์การจะต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงแล้วก็ยังต้องท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือไปจากข้อก าหนดในบทบาทหน้าที่ของตนด้วย โดยเรียกว่า 
“พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ” (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การ คือพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือไปจากหัวข้อก าหนดในบทบาทหน้าท่ี ที่เป็นทางการ พฤติกรรมเหล่านี้
ไม่สามารถบังคับได้ด้วยการลงโทษ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การเหล่านี้ มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่มีความส าคัญต่อประสิทธิผลและความส าเร็จต่อองค์การ ซึ่งจะมีผลน าไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืนได้ (สฏายุ  ธีระวนิชตระกูล.  2547 : 37-40)  และพฤติกรรมพื้นฐานของบุคคล
ที่จ าเป็นต่อประสิทธิผลของระบบการด าเนินงานในองค์การ ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมที่ส าคัญคือ 1. บุคลากรต้องเข้า
ร่วมและยังคงอยู่ในระบบขององค์การ 2. บุคลากรต้องปฏิบัติตามบทบาทที่องค์การมอบหมาย 3. บุคลากรต้องมี
การบูรณาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระท ากิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยกระท า
ควบคู่ไปกับบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีพนักงานใน
องค์การท าหน้าที่แตกต่างกันไป และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มี  2 ประเภท คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายสอน) และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในด้านความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การว่าแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) กลุ่มนี้ถือ
ว่าเป็นบุคคลกรหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คือการให้บริการในด้านสนับสนุนการเรยีนการสอน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการเรียน การสอน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์การ ให้บริการด้านสื่อการเรียนการสอน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเบื้องต้น ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ  โดยใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคัล จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นสารสนเทศประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
ผลการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละด้านว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การแต่ละด้าน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ
แนวทางในการด าเนินชีวิตของพนักงานต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค
กับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
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 2.  เพื่อศึกษาค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคัลของชุดตัวแปรชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคัลในแต่ละฟังก์ช่ัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี  โดยความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค ประกอบด้วย 1) การควบคุมสถานการณ์  2) การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อ
ปัญหา 3) การรับรู้ผลกระทบของปัญหา 4) การอดทนต่อปัญหา  ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 2) การค านึงถึงผู้อื่น 3) ความมีน้ าใจนักกีฬา 4) การให้ความร่วมมือ 5) 
ความส านึกในหน้าท่ี  ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่า
ฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 
 

ชุดตัวแปร X      ชุดตัวแปร Y 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ความหมายของสญัลักษณ ์
                   แทน  ความสมัพันธ์ในรปูท่ีเป็นเหตุและผล ตัวแปรทีอ่ยู่ต้นลูกศรเป็นสาเหต ุ             
และตัวแปรที่อยู่ปลายลูกศรเป็นผล 

แทน  ความสัมพันธ์ระหว่าง U กับ V 
  U            แทน   การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
 V   แทน   พลังสุขภาพจิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากร  
ประชากรในการวิจัย ได้แก ่พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

2.  กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก ่ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา จ านวน 419 คน ปีการศึกษา 2557 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยของกัญญ์ชลา  ดวงประทุม (2555) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวอย่างเครื่องมือ  แบบวัดต่าง ๆ ที่

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 
     1.  การให้ความช่วยเหลือผู้อืน่ 
2.  การค านึงถึงผู้อื่น 
3.  ความมีน้ าใจนักกีฬา 
4.  การให้ความร่วมมือ 
5.  ความส านึกในหน้าท่ี 

ความสามารถในการเผชิญปญัหา 
และการฝ่าฟันอุปสรรค 
1.  การควบคุมสถานการณ ์  
2.  การรับรู้ต้นเหตุและ 
     รับผิดชอบต่อปัญหา 
3.  การรับรู้ผลกระทบของปัญหา 
4.  การอดทนต่อปัญหา  
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เกี่ยวข้องกับแบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค พร้อมทั้งก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการวัดตาม
นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับน้อย 
และระดับน้อยที่สุด เพื่อเก็บข้อมูลระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 4 ด้าน คือ ด้านการ
ควบคุมสถานการณ์  ด้านการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา  ด้านการรับรู้ผลกระทบของปัญหา  ด้านการอดทน
ต่อปัญหา แต่ละด้านมีจ านวน 8 ข้อ รวม 32 ข้อ 

ฉบับที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวอย่างเครื่องมือ  แบบวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ พร้อม
ทั้งก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามนิยามเชิงปฎิบัติการ เพื่อเก็บข้อมูลระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 
5 ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือ  การค านึงถึงผู้อื่น  ความมีน้ าใจนักกีฬา  การให้ความร่วมมือ  ความส านึกในหน้าที่ 
ลักษณะ ของแบบวัดเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับน้อย 
และระดับน้อยท่ีสุด ประกอบด้วยข้อค าถาม ด้านละ 8 รวม 40 ข้อ 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1  ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2  ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการท าวิจัยเมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดี

ให้ความร่วมมือในการวิจัย จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3  น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ โดยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ซึ่งได้แบบวัดที่มีความสมบูรณ์จ านวน 383 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
91.40 ของกลุ่มตัวอย่าง 

4.4  น าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อท า
ตามวิเคราะห์ค่าทางสถิติส าหรับการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1  วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงานสายสนับสนุน 

5.2  วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัล และค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปร
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค มี 4 ตัวแปร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การมี 5 ตัวแปร โดย
ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุด
ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรค แต่ละด้านของพนักงาน ในด้านการควบคุม
สถานการณ์ ด้านการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา ด้านการรับรู้ผลกระทบของปัญหา ด้านการอดทนต่อปัญหา
อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.0806, 3.2056, 3.1625 และ 3.2268  ตามล าดับ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .3753, .4179, .4005 และ .6114 ตามล าดับ 

ส าหรับส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การแต่ละด้านของพนักงาน ได้แก่ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความส านึกในหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด   โดยที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2526, 3.2846 และ 
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3.3969 ตามล าดับ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .4532, .6649 และ .4230 ตามล าดับ ส่วนด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1965 และ 3.1410 ตามล าดับ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .4517 และ .4120 ตามล าดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การและค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคัล 

2.1  สหสัมพันธ์คาโนนิคัลระหว่างตัวแปรในชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ  มีฟังก์ช่ันคาโนนิคัล 4 ฟังก์ช่ัน  (จ านวนฟังก์ช่ันคาโนนิ
คัลจะเท่ากับจ านวนตัวแปรของชุดตัวแปรที่มีจ านวนตัวแปรน้อยกว่า)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1  มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัลเท่ากับ .852 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยที่ตัวแปร
คาโนนิคัลของชุดตัวแปรในชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ ในฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1  มีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 72.5 (Rc2 = .725) 

ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 2  มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัลเท่ากับ .059 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยที่ตัวแปร
คาโนนิคัลของชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การ ในฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 2  มีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 0.3 (Rc2 = .003) 

ส าหรับฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 3 และ 4 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัลเท่ากับ.012 และ .0002 ตามล าดับ และไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงไม่น าฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 3 และ 4 น้ีมาพิจารณาค่าน้ าหนักความส าคัญ 

2.2  ค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ในฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1 มีตัวแปรในชุดตัวแปร
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 4 ตัวแปร ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคัล 
(U1) คือ การควบคุมสถานการณ์ การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การรับรู้ผลกระทบของปัญหา การอดทนต่อ
ปัญหา โดยมีค่าเท่ากับ -.666, -.893, -.804 และ -.570 ตามล าดับ และมีตัวแปรในชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การ 5 ตัวแปร ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคัล (V1) คือ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น การค านึงถึงผู้อื่น ความมีน้ าใจนักกีฬา การให้ความร่วมมือ และ ความส านึกในหน้าที่ โดยมีค่าเท่ากับ -.806, -
.678, -.794, -.496 และ -.650 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางและรูปภาพ 

        a ค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ .30 มากพอส าหรับการแปลความหมาย (ดุษฎี  โยเหลา.  2541 : 81) 

 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคัล 
ฟังก์ชั่น 

คาโนนิคัลที่ 1 
ฟังก์ชั่น 

คาโนนิคัลที่ 2 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ(X)    
การควบคุมสถานการณ์ (X1) -.666a -.117 
การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบฯ (X2) -.893a -.281 
การรับรู้ผลกระทบของปัญหา (X3) -.804a .578a 
การอดทนต่อปัญหา (X4) -.570a -.353a 
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิฯ (Y)     
การให้ความชว่ยเหลือผูอ้ื่น (Y1) -.806a .502a 
การค านึงถึงผู้อื่น (Y2) -.678a -.391a 
ความมีน้ าใจนักกีฬา (Y3) -.794a -.215 
การให้ความรว่มมือ (Y4) -.496a -.330a 
ความส านึกในหนา้ที ่(Y5) -.650a -.003 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2: บูรณาการงานวจิัย ใชอ้งค์ความรู้ สู่ความย่ังยนื” 

17 มถิุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 182 

 
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้  

1.  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค แต่ละด้านของพนักงาน ได้แก่ ด้านการควบคุม
สถานการณ์  ด้านการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา  ด้านการรับรู้ผลกระทบของปัญหา  และด้านการอดทนต่อ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมี และ 3.0806, 3.2056, 3.1625 และ 3.2268  ตามล าดับ ในส่วนของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การแต่ละด้านของพนักงาน ได้แก่  ด้านการค านึงถึงผู้อื่น  ด้ านการให้ความร่วมมือ  และด้านความ
ส านึกในหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2526 , 3.2846 และ 3.3969 ตามล าดับ ส่วนด้านการให้
ความช่วยเหลือ และด้านความมีน้ าใจนักกีฬาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1965 และ 3.1410 ตามล าดับ 

Y1 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y2 

Y3 

Y4 

U1 V1 

-.666 

-.893 

-.804 

-.570 

-.678 

-.794 

-.496 

Rc = .852 

Rc
2
 = .725 

Y5 

-.806 

-.650 

Y1 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y2 

Y3 

Y4 

U2 V2 

-.117 

-.281 

.578 

-.353 

-.391 

-.215 

-.330 

Rc = .059 

Rc
2
 = .003 

Y5 

.502 

-.003 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2: บูรณาการงานวจิัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความย่ังยนื” 

17 มถิุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 183 

2.  สหสัมพันธ์คาโนนิคัลระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับชุดตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ มีฟังก์ช่ันคาโนนิคัล 2 ฟังก์ช่ัน โดยฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ
คัลเท่ากับ .852  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 72.5 ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 2 
มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคัลเท่ากับ .059  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และมีความแปรปรวนร่วมกัน ร้อยละ 0.3 โดย
ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 1 มีตัวแปรในชุดตัวแปร ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 4 ตัวแปร ที่มีค่า
น้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคัล (U1) คือ ด้านการควบคุมสถานการณ์  ด้านการรับรู้ต้นเหตุและ
รับผิดชอบต่อปัญหา  ด้านการรับรู้ผลกระทบของปัญหา  และด้านการอดทนต่อปัญหา โดยมีค่าเท่ากับ -.666, -.893, -
.804 และ -.570 ตามล าดับ และมีตัวแปรในชุดตัวแปร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 5 ตัวแปร ที่มีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคัล (V1) คือ การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การค านึงถึงผู้อื่น ความมีน้ าใจนักกีฬา การ
ให้ความร่วมมือ และ ความส านึกในหน้าที่ โดยมีค่าเท่ากับ -.806, -.678, -.794, -.496 และ -.650 ตามล าดับ  และ
ฟังก์ช่ันคาโนนิคัลที่ 2 โดยมีตัวแปรในชุดตัวแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 2 ตัวแปร ที่มีค่า
น้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคัล (U2) คือ ด้านการรับรู้ผลกระทบของปัญหา  และด้านการอดทนต่อ
ปัญหา โดยมีค่าเท่ากับ .578 และ -.353 ตามล าดับ และมีตัวแปรในชุดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 3 
ตัวแปร ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคัล (V2) คือ การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การค านึงถึงผู้อื่น 
และการให้ความร่วมมือ โดยมีค่าเท่ากับ .502, -.391 และ -.330 ตามล าดับ 
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