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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง 7 ประการ ตามหลกัการของ Stephen R. Covey และเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัย
กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 335 ตวัอย่าง ซ่ึงเลือกตวัอย่างดว้ยวิธีโควตา้ตาม
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20 - 22 ปี ศึกษาอยู่ใน
ระดบัชั้นปีท่ี 1 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดอยูใ่นช่วง 2.76 - 3.18 
และเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 2.76 -  3.18 เช่นกนั โดยส่วนใหญ่เป็นบุตรคนโต อาศยัอยูก่บับิดา
และมารดา ซ่ึงบิดาและมารดาอยู่ด้วยกนั และบิดาประกอบอาชีพเกษตกร ส่วนมารดาประกอบ
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยส่วนใหญ่มีช่วงจ านวนเพื่อนสนิท 4 - 6 คน ไม่มีประวติัการท างาน
พิเศษหรือมีรายไดเ้สริม ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เคยมี
ประสบการณ์การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มีความเต็มใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนักศึกษา คณะหรือมหาวิทยาลัยจดัให้ในระดบัเฉยๆ และเคยมีประสบการณ์การเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อยูใ่นระดบัมาก 
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และมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแลว้พบว่า ระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และ ภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก และกลุ่มชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก   
 คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียบญัชีออมใจอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ช่วงเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด 
 คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตอย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 
ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 
 คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนอยา่งมีนยัส าคญั 
ไดแ้ก่ ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม และอาชีพของบิดา 
 คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมอยา่งมีนยัส าคญั 
ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
 คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง
อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม  
 อุปนิสัยส่วนมากมีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง และผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกับ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยมากกว่าผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสัย  ยกเวน้ บญัชีออมใจ  และระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญั
ก่อน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยนอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้   
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ABSTRACT 
 
 The  objectives  of  this  independent  study  were  to  study  level  of  the  Seven  Habits  
of Highly  Effective  People  by  Stephen  R. Covey  and  to  find  the  correlation  between habit  
levels  and  general  characteristics  of  Business Students, Maejo University. Questionnaires  
were  used  to  collect  data  from  335  samples  chosen  by  quota  sampling  from  students  in  
each  academic  level. Statistics analysis techniques  used  in  this  study  were  frequency,  
percentage,  mean, t-test,  one-way ANOVA  and  correlation  analysis. 
 Most  of  the  respondents  were  women,  20 - 22  years  old,  studying  in  the  first  year 
in the regular 4 year program with GPA of  2.76 - 3.18   and  GPAC of 2.76 - 3.18.  Most  
respondents  were  the  eldest  child and  lived  with  their  both  parents. Their father worked in 
agriculture and their mother owned the business.  They had 4-6 closed friends.  They  had  no  
work  experience and  never  were  a  leader  or  in a team  in  arranging  student  activities  but  
ever  voluntarily attended  some student  activities.  They  showed  to  be indifferent  in  attending  
activities  organized  by  students  clubs,  the  Faculty  or  the  University.  They  previously had  
the chance  to  attend  a  lesson or a class  concerning,  to  some  extent,  about  the  Seven  Habits  
for  Highly  Effective People Principle. 
 The  results  showed  that  the  respondents  had  high  level  of Habit  1:  Be  Proactive, 
Habit  7:  Sharpen the Saw, Habit  5:  Seek First to Understand,  Then  to be  Understood, Habit  
4:  Think Win/Win,  respectively. Habit  concerning  Emotional  Bank  Account, Life  Balance  
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Habit , Habit 2:  Begin with the End in Mind, Habit  6:  Synergize, Habit  3:  Put First Things 
First were ranked  at  medium  high  level,  respectively.  Public  Victory  Habit  and overall  7  
Habits  were  ranked  at high  level . Private Victory Habit was ranked at medium high level. 
 The respondent characteristic that significantly affected Habit concerning Emotional  
Bank Account was GPA. 
 The respondent characteristic that significantly affected Life Balance Habit was the year 
of study. 
 The  respondent  characteristics  that  significantly  affected  Private  Victory  Habits  
were  GPA, GPAC and occupation  of  father. 
 The  respondent  characteristics  that  significantly  affected  Public  Victory  Habits  
were  the  year of study and voluntary activity  attendance. 
 The  respondent  characteristics  that  significantly  affected  the overall  7  Habits  were  
GPA and GPAC. 
 Most habits showed moderate correlation among one another. Most  of  the  respondents  
who had  previous learning  experience  on  the  Seven  Habits  for  Highly  Effective  People 
Principle had higher average habit level in  almost all habits except  Habit  concerning  Emotional  
Bank  Account  and Habit 3: Put First Things First. 
 
 


