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สารบาญ 
   
  หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 

 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 
 นิยามศัพท 3 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 8 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 14 
 ขอบเขตเน้ือหา 14 
 วิธีการศึกษา 16 
 สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 22 
 ระยะเวลาในการศึกษา 22 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 23 
 สวนท่ี  1 คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 24 
 สวนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ  อุปนิสัยแสดง         

                ความสมดุลในการดําเนินชีวิต  กลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
                กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรง 
                ประสิทธิผลยิ่ง 27 

    
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบาญ (ตอ) 
หนา 

 สวนท่ี  3 การเปรียบเทียบระดับอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ  อุปนสัิยแสดง 
                ความสมดุลในการดําเนินชีวิต  กลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุม 
                อุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ 7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง 
                จําแนกตามเพศ  อายุ  ช้ันปท่ีกําลังศึกษาและเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา 
                ลาสุด 40 

 สวนท่ี  4  ความสัมพันธระหวางอุปนิสัย  กลุมอุปนิสัย  และคุณลักษณะท่ัวไป 
                ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 65 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 73 
 สรุปผลการศึกษา 73 
 อภิปรายผล 80 
 ขอคนพบจากการศึกษา 85 
 ขอเสนอแนะ 87 

บรรณานุกรม 92 
ภาคผนวก 94 

 แบบสอบถาม 95 
ประวัติผูเขียน 101 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



ญ 
 

สารบาญตาราง 
   

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – ช้ันปท่ี  5  คณะเภสัชศาสตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแตละช้ันป  (ขอมูล 
นักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553) 16 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 24 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ 24 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 25 
5 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของผูตอบ 

แบบสอบถามจําแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 25 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลําดับการเปนบุตรใน 

ครอบครัว 26 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีอาศัยอยูดวย 

เปนสวนใหญ 26 
8 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยแสดง 

พื้นฐานทางอารมณของผูตอบแบบสอบถาม 27 
9 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยแสดง 

ความสมดุลในการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม 28 
10 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  1           

การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนของผูตอบแบบสอบถาม 30 
11 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  2           

การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจของผูตอบแบบสอบถาม 31 
12 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  3           

การทําตามลําดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 33 
13 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  4           

การคิดแบบชนะ/ชนะของผูตอบแบบสอบถาม 35 
14 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  5           

การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเราของผูตอบแบบสอบถาม 36 
   



ฎ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
15 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  6           

การผนึกพลังประสานความตางของผูตอบแบบสอบถาม 37 
16 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยท่ี  7           

การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอของผูตอบแบบสอบถาม 38 
17 แสดงจํานวน  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยระดับอุปนสัิยของกลุม  

อุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคมและ  7  อุปนิสัยสําหรับผู 
ทรงประสิทธิผลยิ่ง 39 

18 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ อุปนิสัย 
แสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง    
จําแนกตามเพศ 40 

19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ อุปนิสัย 
แสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง   
จําแนกตามอาย ุ 42 

20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของอุปนิสัย  จําแนกตามอายเุปนรายคู 44 
21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ  อุปนิสัย 

แสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง   
จําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 45 

22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของอุปนิสัย  จําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 
เปนรายคู 47 

23 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนสัิยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ  อุปนิสัย 
แสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง   
จําแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 48 

24 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ อุปนิสัย 
แสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง    
จําแนกตามลําดับการเปนบุตรในครอบครัว 50 

   
   



ฏ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
   

ตาราง  หนา 
25 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ อุปนิสัย  

แสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง   
จําแนกตามบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยเปนสวนใหญ 52 

26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของอุปนิสัย  จําแนกตามบุคคลท่ีอาศัยอยู 
ดวยเปนสวนใหญเปนรายคู 55 

27 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
ชัยชนะในสังคมและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง จําแนกตามเพศ 56 

28 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  
จําแนกตามอาย ุ 57 

29 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
ชัยชนะ ในสังคมและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง จําแนกตามช้ันปท่ี 
กําลังศึกษา 58 

30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของอุปนิสัย  จําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 
เปนรายคู 60 

31 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
ชัยชนะในสังคมและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง จําแนกตามจําแนก  
ตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 61 

32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
ชัยชนะในสังคมและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง จําแนกตามจําแนก 
ตามลําดับการเปนบุตรในครอบครัว 62 

33 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน   
ชัยชนะในสังคมและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง จําแนกตามจําแนก 
ตามบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยเปนสวนใหญ 63 

34 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ  อุปนิสัย 
แสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิตและ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง 65 

   



ฐ 
 

สารบาญตาราง (ตอ)  
   

ตาราง  หนา 
35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของกลุมอุปนิสัยชัยชนะ 

สวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง 68 
36 แสดงผลการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง 

ประสิทธิผลยิ่ง จําแนกตามอายุ  ช้ันป  และเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 70 
37 แสดงผลการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของกลุมอุปนิสัยชัยชนะ 

สวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง 
ประสิทธิผลยิ่งจําแนกตามอายุ  ช้ันป  และเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 72 

 


