
 

ซ 

สารบาญ 
 

หน้า 
กติติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดย่อภาษาไทย  ง 
บทคัดย่อภาษาองักฤษ  ฉ 
สารบาญตาราง  ญ 
สารบาญภาพ  ต 
บทที ่1 บทน า 
 หลกัการและเหตุผล  1 
 วตัถุประสงค ์  3 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา  3 
 นิยามศพัท ์  4 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง        5
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง         13 
บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา 
 ขอบเขตเน้ือหา 16 
 ขอบเขตประชากร   16 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 18 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 18
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  22 
 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 24 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 24 
บทที ่4 ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 25 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์บญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่ม 
                            ชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัย 
                            ท่ี 7 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง                   41 

 



 

ฌ 

สารบาญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบับญัชีออมใจ  ความสมดุลในการ 
                            ด าเนินชีวติ  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
                            และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง          77 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ 
                            ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ท่ีมีต่อบญัชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวิต   
                            อุปนิสัยท่ี 1 ถึง อุปนิสัยท่ี 7   อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่ม 
                            ชยัชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง   217 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา 221 
 อภิปรายผล 243 
 ขอ้คน้พบ 253 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 256 
บรรณานุกรม  261 
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 264 
 ภาคผนวก ข หนงัสือยนิยอมใหข้อ้มูลเพื่อการศึกษา และเผยแพร่ผลการศึกษา 271 
ประวตัิผู้เขียน  273 



 

ญ 

สารบาญตาราง 
 

ตาราง                                                                                                                                                 หน้า 
1 แสดงจ านวนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 17 
2 แสดงจ านวนนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจแ้ละขนาด 

กลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนประชากร 
 

17 
3 แสดงจ านวนและร้อยละเพศของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา 26 
4 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา 26 
5 แสดงจ านวนและร้อยละชั้นปีท่ีศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา 27 
6 แสดงจ านวนและร้อยละผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดของกลุ่มตวัอยา่ง 

แยกตามแผนการศึกษา 
 

28 
7 แสดงจ านวนและร้อยละผลการเรียนเฉล่ียสะสมของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตาม

แผนการศึกษา 
 

29 
8 แสดงจ านวนและร้อยละล าดบัในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการ

ศึกษา 
 

30 
9 แสดงจ านวนและร้อยละบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการ

ศึกษา           
 

31 
10 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของบิดาและมารดา ของกลุ่มตวัอยา่งแยกตาม

แผนการศึกษา                                                                                                             
 

32 
11 แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพของบิดาของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา 33 
12 แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพของมารดาของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามแผนการศึกษา                 34 
13 แสดงจ านวนและร้อยละจ านวนเพื่อนสนิทของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามแผนการ

ศึกษา 
 

35 
14 แสดงจ านวนและร้อยละในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมามีการท างานพิเศษหรือมีรายได้

เสริมของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา 
 

36 
15 แสดงจ านวนและร้อยละการเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

นกัศึกษาหรือไม่ ของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา               
 

37 
16 แสดงจ านวนและร้อยละการเคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจหรือไม่ของ

กลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา                                                                                
 

38 
 



 

ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
17 แสดงจ านวนและร้อยละความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  

คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัใด ของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา                
  

39 
 18 แสดงจ านวนและร้อยละการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ของกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามแผนการศึกษา                                                                               
  

40 
 19 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละบญัชีออมใจ                                                              42 
 20 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละความสมดุลในการด าเนินชีวติ     44 
 21 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ  47 
 22 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ                           50 
 23 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน  53 
 24 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  56 
 25 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจเรา       
  

59 
 26 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง  62 
 27 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ  64 
 28 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละสรุปอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
  

67 
 29 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  75 
 30 แสดงเลขท่ีของสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสอง

กลุ่มและการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว 
  

78 
 31 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามเพศ  79 
 32 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเพศ  80 
 33 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเพศ  81 
 34 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเพศ  83 
35 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก

ตามเพศ                                                                                                                       
  

84 
36 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามอายุ  85 

 



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
37 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอายุ  86 

 38 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอายุ  87 
 39 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาย ุ  88 
 40 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามอาย ุ                                                                                                                      
 89 

 41 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามชั้นปี  91 
 42 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามชั้นปี  92 
 43 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามชั้นปี  94 
 44 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามชั้นปี  95 
 45 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามชั้นปี 
  

97 
 46 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามแผนการศึกษา  99 
 47 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามแผนการศึกษา                                                                                                                         100 
 48 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน จ าแนกตามแผนการ

ศึกษา 
  

101 
 49 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม จ าแนกตามแผนการ

ศึกษา 
  

102 
 50 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  

จ าแนกตามแผนการศึกษา                                                                                                    
 

104  
 51 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด  105 
 52 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเกรดเฉล่ียภาค       

การศึกษาล่าสุด                                                                                                                     
  

107 
 53 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเกรดเฉล่ีย

ภาคการศึกษาล่าสุด                                                                                                                    
  

109 
 54 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเกรด

เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด                                                                                                                    
 

112  
 



 

ฐ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง      หน้า 
55 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
  

113 
 56 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม                                            116 
 57 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม                                                                                                                                                         118 
 58 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเกรด 

เฉล่ียสะสม                                                                                                                          
  

119 
 59 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเกรด 

เฉล่ียสะสม                                                                                                                           
  

121 
 60 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม                                                                                                 
  

123 
 61 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว                   126 
 62 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามล าดบั 

การเป็นบุตรในครอบครัว                                                                                                     
  

127 
 63 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามล าดบั 

การเป็นบุตรในครอบครัว 
  

128 
 64 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามล าดบั 

การเป็นบุตรในครอบครัว 
  

130 
 65 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
  

131 
 66 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่     133 
 67 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยู่

ดว้ยเป็นส่วนใหญ่     
  

135 
 68 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามบุคคล 

ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่                                                                                  
  

136 
 69 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามบุคคล 

ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
 

  
138 



 

ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง                                                                                                                                               หน้า 
70 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง

จ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
  

140 
 71 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา  141 
 72 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตาม 

สถานภาพของบิดา/มารดา   

  
143 

 73 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม 
สถานภาพของบิดา/มารดา   

  
144 

 74 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพของบิดา/มารดา   

  
146 

 75 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
จ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา                                                                                 

  
147 

 76 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามอาชีพของบิดา  149 
 77 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาชีพของบิดา                                                                                                                   150 
 78 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาชีพ 

ของบิดา 
  

152 
 79 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาชีพ 

ของบิดา 
  

158 
 80 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
  

159 
 81 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามอาชีพของมารดา  161 
 82 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาชีพของมารดา                                                                                                               163 
 83 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาชีพ 

ของมารดา 
  

164 
 84 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาชีพ 

ของมารดา 
 

  
166 

 



 

ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
85 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
  

168 
 86 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท  169 
 87 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามจ านวน 

เพื่อนสนิท 
  

171 
 88 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามจ านวน 

 เพื่อนสนิท 
 

172  
 89 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามจ านวน 

เพื่อนสนิท 
  

174 
 90 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 
  

175 
 91 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษ 

หรือหารายไดเ้สริม                                                                                                  
  

177 
 92 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประวติัการท างาน

พิเศษหรือหารายไดเ้สริม                                                                    
  

178 
 93 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม 

ประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม                                                              
  

179 
 94 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม 

ประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
  

181 
 95 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง

จ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
  

182 
 96 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า 

หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  

184 
 97 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประสบการณ์ 

การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  

185 
 98 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม

ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  

187 



 

ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
99 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม

ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  

188 
100 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
กิจกรรมนกัศึกษา 

  
 

190 
101 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วม

กิจกรรมโดยสมคัรใจ 
  

191 
102 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประสบการณ์ใน

การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
  

192 
103 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
  

194 
104 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม 

ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ                                                              
  

195 
105 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

จ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
  

197 
106 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
  

198 
107 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามระดบัความเตม็ใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้
  

199 
108 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามระดบั 

ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
  

201 
109 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามระดบั 

ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
  

203 
110 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก

ตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษาคณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ 

  
 

204 
 



 

ด 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
111 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  

7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  

206 
112 แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประสบการณ์ใน

การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  

207 
113 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  

209 
114 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง                          
  

210 
115 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก

ตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง       
  

212 
116 สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป  213 
117 แสดงผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 

และผลการศึกษาเฉล่ียรวมของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
กบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม  อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7และภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

  
 
 
 

216 
118 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงกบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึง
อุปนิสัยท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ ภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง                                                                                     

  
 
 

217 
 
 
 
 
 
 

 



 

ต 

สารบาญภาพ 
 

รูป                                                                                                                                              หน้า              
1 แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัย

ท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด                                   

  
 

226 
 2 แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัย  

ท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามแผนการศึกษา                     

  
 

227 
 3 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

กบับญัชีออมใจ                                                                                                                      
  

229 
 4 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

กบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ                                                                                          
  

230 
 5 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ                                                                                               
  

231 
 6 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ                                                                          
  

232 
 7 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน                                                                                         
  

233 
 8 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ                                                                                         
  

234 
 9 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา                                                      
  

235 
 10 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง                                                                          
  

236 
 11 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่

โจก้บัอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ                                                                                   
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