
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การค้นคว้าแบบอิสระเ ร่ืองการว ัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ Stephen R. Covey และเพื่อ
เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับคุณลักษณะทัว่ไปของนักศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาได้ท าการสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผลการศึกษา ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

 สรุปผลการศึกษา 
 จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 335 คน สามารถสรุปผลโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ   
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90  และเพศหญิง

จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มี จ  านวน 258 คน แบ่งเป็น
เพศชายจ านวน 137 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.10 และเพศหญิงจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีจ  านวน 77 คน เพศหญิงจ านวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
 อายุ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ 20-22 ปี มีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 78.81 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  188  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.87 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 76 คน คิดเป็นร้อยละ 98.70 และนอ้ยท่ีสุดในช่วงอาย ุ  23-25 ปี มีจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีจ  านวน 1 คน คิดเป็น  ร้อยละ 1.30 
 
  
 

 



 

222 

 ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 
เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็น  ร้อยละ 27.91 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ  านวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.77 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.70 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.10 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 แผนการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยู่ในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77 และศึกษาอยูใ่นแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
 เกรดเฉลีย่ภาคการศึกษาล่าสุด 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 2.76-3.18 จ านวน 
123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.72 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 
และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีจ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 และนอ้ยท่ีสุดมีผลการ
เรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 1.90-2.32 จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 เป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
 เกรดเฉลีย่สะสม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.76-3.18 จ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.41 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 และแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีจ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 และน้อยท่ีสุดมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม 1.90-2.32 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.53และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 
 ล าดับในครอบครัว 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุตรบุตรคนโต จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 และ แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96 และ นอ้ยท่ีสุดเป็นบุตรคนกลาง จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53 
และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 
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 บุคคลทีอ่าศัยอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดา และมารดา จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.21 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 62.02 และ แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 และน้อยท่ีสุดอาศยัอยูก่บัเฉพาะ
บิดา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.94 และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 

สถานภาพของบิดา/มารดา 
สถานภาพของบิดา/มารดาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดาและมารดาอยู่ด้วยกนั 

จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 แบ่งเป็น แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.46 และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 83.12 และ
น้อยท่ีสุดสถานภาพของบิดาและมารดาแยกกนัอยู่จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.55 แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49  

อาชีพของบิดา 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบิดามีอาชีพเกษตรกรจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 

แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.39 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05 และน้อยท่ีสุดบิดามีอาชีพพ่อบา้นหรือ
วา่งงาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 อาชีพของมารดา 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมารดามีอาชีพคา้ขาย หรือธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.16 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และน้อยท่ีสุดมารดามี
อาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจและพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 โดยมารดา
มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นแผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี และมารดามีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนแบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 5 คน และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 1 คน  
 จ านวนเพือ่นสนิท 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงจ านวนเพื่อนสนิท 4-6 คน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.91 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ 36.04 และแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.15 และนอ้ยท่ีสุดมีช่วงจ านวนเพื่อน
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สนิท 7-9 คน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี   จ  านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.99 
 ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายได้เสริม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาไม่มีการท างานพิเศษ หรือมีรายได้
เสริม มีจ  านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี   จ  านวน 197 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.36และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91
และในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมามีการท างานพิเศษ หรือมีรายไดเ้สริม มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.30 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 ประสบการณ์ในการเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา (เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) มีจ านวน 228 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.06 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50
และแผนการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 76.62 ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม มีจ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.94 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38 
 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมโดยสมัครใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสา
พฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 64.73 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  
จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 55.84 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.27 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.16 
 ความเต็มใจเข้าร่วมกจิกรรมทีท่างสโมสรนักศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจัดให้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะ
หรือมหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) ในระดบัเฉยๆ มีจ านวน 165 คน คิด
เป็น ร้อยละ 49.25 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 และ
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ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 และนอ้ยท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถาม
มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ในระดบัไม่เต็มใจ
อยา่งยิง่ มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 ประสบการณ์ในการเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.78และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีจ านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.25 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22 
และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที่ 7
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคมและภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 
 
 2.1 วเิคราะห์ค่าเฉลี่ยบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที ่
7 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 
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กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 

 รูปที ่1 แสดงค่าเฉลีย่บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที ่

7 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 จากรูปท่ี 1 พบว่า ในรายอุปนิสัยนั้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้มี
ค่าเฉล่ียของอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟและอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ บญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง และน้อยท่ีสุดคืออุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ในส่วนของกลุ่มอุปนิสัยนั้น 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกลุ่มอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคมสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และนอ้ยท่ีสุดคืออุปนิสัยกลุ่มชยัชนะ
ส่วนตน  
 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่
เสมอ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อยู่ใน



 

227 

ระดับมาก และมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี  2 เร่ิมตน้ด้วย
จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแล้วพบว่า ระดบัอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และ
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก และกลุ่มชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก   
 
กลุ่มตัวอย่างแยกตามแผนการศึกษา 
 

 
 
 รูปที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที ่
7 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างแยกตามแผนการศึกษา 
 จากรูปท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 
ปีมีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก  และมีบญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญั
ก่อน อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่ม
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อุปนิสัย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนอุปนิสัยกลุ่ม
ชยัชนะส่วนตนและภาพรวมอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีบญัชี
ออมใจ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้
จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัมาก และมีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 6 
ผนึกพลงัประสานความต่าง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสัย พบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดับอุปนิสัยชัยกลุ่มชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม ภาพรวมอุปนิสัย 7 
ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบัมาก 
 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียของ
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างมากกว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  

 2.2 วเิคราะห์ค่าเฉลีย่อุปนิสัยย่อย ของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  
อุปนิสัยที ่1 ถึง อุปนิสัยที ่7 ของกลุ่มตัวอย่างแยกตามแผนการศึกษา 
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บัญชีออมใจ 

 

 รูปที ่3   แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยแม่

โจ้กบับัญชีออมใจ 

 จากรูปท่ี 3 สามารถสรุปไดว้า่ 
 บญัชีออมใจ เร่ืองฉนัแสดงความเมตตา และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ระดบัอุปนิสัยมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ 
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
 บญัชีออมใจ เร่ืองฉนัเป็นคนรักษาสัญญา  และใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนั กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย
มากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 บญัชีออมใจ เร่ืองฉันไม่พูดถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบั
อุปนิสัยค่อนข้างมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยมากกว่า 
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 

 

 รูปที ่4 แสดงค่าเฉลี่ยตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 

จากรูปท่ี 4 สามารถสรุปไดว้า่ 
สมดุลในการด าเนินชีวิต เร่ืองฉันสามารถให้เวลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต การ

งาน ครอบครัว เพื่อน และอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัย
ค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกว่า แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

 สมดุลในการด าเนินชีวิต เร่ืองเวลาท างาน ฉนัค านึงถึงจุดสนใจ และความตอ้งการของคน
ท่ีฉันก าลังท างานให้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัยค่อนข้างมากโดยแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

สมดุลในการด าเนินชีวิต เร่ืองฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าให้หมดแรงหรือหมด
สภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยมากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 

 

รูปที ่5 แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
กบัอุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 

จากรูปท่ี 5 สามารถสรุปไดว้า่ 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉันควบคุมชีวิตตวัเองได ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบั

อุปนิสัยมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัทุ่มเทความพยายามในส่ิงท่ีฉนัสามารถท าไดม้ากกว่า
ในส่ิงท่ีฉนัไม่สามารถท าได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัรับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ท่ี
จะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

 

รูปที ่6  แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ กบั
อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

จากรูปท่ี 6 สามารถสรุปไดว้า่ 
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวิต 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ เป็นอยา่ง
ดีเพื่อหลีกเล่ียงการกระท าแบบเร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉิน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัย
ค่อนขา้งมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉันเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์ด้วยเป้าหมายท่ี
ชดัเจนว่า ฉันตอ้งการท าอะไรให้ส าเร็จกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัอุปนิสัยค่อนขา้งมากโดย
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 

 

รูปที ่7  แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ กบั
อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 
 จากรูปท่ี 7 สามารถสรุปไดว้า่ 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองฉนัมีวินยัในการท าตามแผนต่างๆ  (ไม่ผดัวนั ประกนั
พรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า และอ่ืนๆ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยค่อนขา้งมาก โดย
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองฉนัไม่ยอมให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีตอ้งท าในชีวิต
หายไปเพราะกิจกรรมท่ีวุ่นวายอ่ืนๆ ในแต่ละวัน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัย
ค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเท่ากบัแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉันท าทุกวนัมีความหมาย และเป็นส่วน
หน่ึงท่ีช่วยให้ฉันไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ในชีวิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัย
ค่อนขา้งมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 
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อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 

 

รูปที ่8  แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ กบั
อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 

จากรูปท่ี 8 สามารถสรุปไดว้า่ 
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉันให้ความส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่าๆ กบั

ของฉนัเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉันให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ระดบัอุปนิสัยมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองเวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  ฉนัพยายามหาวิธีท่ีท าให้ทุกฝ่าย
ได้ประโยชน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัยค่อนข้างมากโดยแผนการศึกษาหลักสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 

 

รูปที ่9  แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ กบั
อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 

 จากรูปท่ี 9 สามารถสรุปไดว้า่ 
 อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อ

ความรู้สึกผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี
มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉันพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองเวลาฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจผูพู้ดจากมุมมองของผูพู้ด ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉันเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั
อุปนิสัยค่อนข้างมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยมากกว่า
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 

 

รูปที ่10  แสดงค่าเฉลีย่ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ กบั

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 

จากรูปท่ี 10 สามารถสรุปไดว้า่ 
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัให้ความส าคญั  และคน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายใน

ใจของผูอ่ื้น  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉันเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แสวงหาแนวความคิด  และวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่  และดีกวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั
อุปนิสัยค่อนขา้งมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกว่า แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัชอบกระตุน้ให้ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับอุปนิสัยค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยมากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
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อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 

 

รูปที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ยตามแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ
อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 

จากรูปท่ี 11 สามารถสรุปไดว้า่ 
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ เร่ืองฉนัให้ความส าคญักบัสุขภาพทางกาย  และความ

เป็นอยูท่ี่ดีของฉนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 7 ลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ เร่ืองฉันพยายามอย่างมากท่ีจะสร้าง และปรับปรุง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใชเ้วลาในการหาความหมาย และความสุขใน
ชีวิต  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสัยมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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 2.3 วเิคราะห์ค่าเฉลีย่อุปนิสัยย่อย ของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัย
ที ่1 ถึง อุปนิสัยที ่7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 บัญชีออมใจ 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉันเป็นคนรักษาสัญญาและให้ความส าคญัต่อข้อผูกพนัเป็น
อุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัไม่พดูถึงในส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86  
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต  เร่ืองฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าให้หมด
แรงหรือหมดสภาพ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.36  
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต  เร่ืองฉนัสามารถให้เวลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่างๆ 
ของชีวิต การงาน ครอบครัว เพื่อน และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  
 อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
สูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉัน
มากกว่าท่ีจะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34  
 อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไร
ในชีวิต  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.44  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉันเร่ิมต้นแต่ละสัปดาห์ด้วย

เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ ฉนัตอ้งการท าอะไรใหส้ าเร็จ  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84   
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 อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ฉนัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นชีวิต เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองฉนัมีวินยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาให้ สูญเปล่า และอ่ืนๆ) เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68   
 อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉันให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51   
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ือง ฉันให้ความส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้น
เท่าๆ กบัของฉันเอง เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17   
 อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉันเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43   
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองเวลาฟังฉันพยายามท า
ความเขา้ใจผูพู้ดจากมุมมองของผูพู้ด ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉนัเท่านั้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
ต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
 อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัให้ความส าคญั และคน้หาส่ิงท่ีอยู่
ภายในใจของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นด้วยค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15   
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัชอบกระตุน้ให้ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83   
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 อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ เร่ือง ฉันใช้เวลาในการหาความหมายและ
ความสุขในชีวติ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.54   
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัให้ความส าคญักบัสุขภาพทางกายและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  
 
 2.4 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  
 โดยการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Anlysis) ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย ใชว้ิธีหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) พบวา่
บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึง อุปนิสัยท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีความสัมพนัธ์กนั
ในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ บางอุปนิสัยท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูง คือ 

- อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน กบั อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัย
ท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ  

- อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม  กบั อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา  
- ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กบั อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน และ 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
 

ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทั่วไปกับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
 

โดยท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์พหุคูณ (Post Hoc Test) 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน 17 ปัจจยั กบับญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และ 
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ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง พบว่า มีคุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน 5 ปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพลต่อค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัน้ี 

 
 ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.312 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม นอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 4 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.343 
 ช่วงเกรดเฉลีย่ภาคการศึกษาล่าสุด 
 นกัศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ นอ้ยกวา่ผู ้
ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 3.61-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.512 
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตน น้อยกว่าผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 3.19-3.60 และ 3.61-4.00 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.343 0.375 ตามล าดบั 
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตน น้อยกว่าผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา3.19-3.60 และ 3.61-4.00 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.299 0.331 ตามล าดบั 
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา 3.19-3.60 และ3.61-
4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.242 0.311 ตามล าดบั 
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงน้อยกวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา 3.19-3.60 และ3.61-
4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.264 0.333 ตามล าดบั 
  ช่วงเกรดเฉลีย่สะสม  
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตน นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 3.19-3.60 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.360 ตามล าดบั 
 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูง น้อยกว่าผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.33-2.75 3.19-3.60 และ 3.61-4.00โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.240 0.281 และ 0.294 ตามล าดบั 
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  อาชีพของบิดา  
 นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพขา้ราชการ  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน น้อย
กวา่นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพรับจา้ง อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพอ่ืน ๆโดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.380 0.506 และ 0.529 ตามล าดบั 
 นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตน นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพรับจา้ง และอาชีพอ่ืน ๆโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.402 0.550 
ตามล าดบั  
 นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตน นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพอ่ืน ๆ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.345 
  ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมโดยสมัครใจ 
 นักศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจมีค่าเฉล่ียระดับกลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.333 
 
 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์  (Correlation Analysis) 
 หาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการศึกษาเฉล่ียรวม
ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้กบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม  อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และ
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู ้มีประสิทธิผลสูง ผู ้ท  าการศึกษาได้เลือกใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) พบวา่  
 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการศึกษาเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบั อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอก
ทีฟ และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า ส่วนความสัมพนัธ์
อ่ืนๆ นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ผลการการศึกษาเฉล่ียสะสม กบับญัชีออมใจ อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ  และอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า ส่วนความสัมพนัธ์อ่ืนๆ นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ส่วนที ่4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผล
สูง  ทีม่ีต่อบัญชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสัยที ่1 ถึง อุปนิสัยที ่7   อุปนิสัยกลุ่ม
ชัยชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 พบว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกับ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสัย  ยกเวน้ บญัชีออมใจ  
และอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้นอ้ย
กวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนพบว่า ทุกการทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกว่าค่า
ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั
ในทุกการทดสอบ และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig.  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  
0.05 ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบั
อุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  ไม่แตกต่างกนั  
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สามารถอภิปลายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
 บัญชีออมใจ 
 พบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบัญชีออมใจอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา 
ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย
บญัชีออมใจ เร่ืองฉนัเป็นคนรักษาสัญญาและให้ความส าคญัต่อขอ้ผกูพนั เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
สูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อรรควิทย์ ตนัติ
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วาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ท่ีพบว่านกัศึกษามี มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉันเป็นคนรักษาสัญญาและให้ความส าคญัต่อขอ้
ผกูพนัเป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั 

 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อบญัชีออมใจของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียบญัชีออม
ใจมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  
 
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 จากการวดัความสมดุลในการด าเนินชีวิต  พบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระ
รักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชย์
พงศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่
นกัศึกษามีความสมดุลในการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  เร่ืองฉันทุ่มเทในส่ิงท่ีฉันท า แต่ไม่ถึงกบัท าให้หมดแรงหรือหมด
สภาพ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึง
ไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และการศึกษาของวริษฐา ค าเดชศักด์ิ (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามี ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต เร่ือง
ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมดสภาพ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
เช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อความสมดุลในการด าเนินชีวิตของนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมีค่าแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัทั้ง 3 การศึกษาท่ีไดอ้า้งถึงแลว้ 
 
 อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
 จากการวดัระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟพบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัมาก และเป็นอุปนิสัยท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้คะแนน
ในล าดบัสูงท่ีสุดของอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) 
ซ่ึ ง ไ ด้ ศึ กษ า ระดับ อุป นิ สั ย ขอ งนัก ศึ กษ า คณะ รั ฐศ าสต ร์ แล ะ รั ฐประศ าสนศ าสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัมาก 
 แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ การศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึง
ไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่านกัศึกษามี
ระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉันควบคุมชีวิตตวัเองได้ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ วริษฐา ค าเดชศกัด์ิ 
(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด เช่นกนั 
 

 อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 จากการวดัระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจพบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วยจุดมุ่งหมายในใจอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
สอดคลอ้งกบั การศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) 
ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ
อรรควิทย ์ตนัติวาณิชย์พงศ์ (2554) ซ่ึงได้   ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก 
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 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัรู้ว่าฉันตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวิต  เป็น
อุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษา
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วริษฐา 
ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และการศึกษาของอรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึงได ้  ศึกษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
ในใจ เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวติ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด เช่นกนั 
 

 อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 
 จากการวัดระดับอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคัญก่อนพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากและเป็นอุปนิสัย
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนในล าดบันอ้ยท่ีสุดของอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ
พีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชย์
พงศ์ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และเป็นเป็นอุปนิสัย
ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้คะแนนในล าดบัน้อยท่ีสุดของอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ ในการศึกษาของพีระรักษ ์ 
พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ให้ฉันไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นชีวิต เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติ
ว า ณิ ช ย์พ งศ์  ( 2554)  ซ่ึ ง ไ ด้    ศึ ก ษ า ระดับ อุป นิสั ย ขอ งนัก ศึ กษ าคณะบ ริห า ร ธุ ร กิ จ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่างๆ ท่ีฉนั
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ท าทุกวนัมีความหมาย และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ฉนัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นชีวิต เป็นอุปนิสัย
ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด เช่นกนั 
 

 อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 จากการวดัระดับอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  พบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัย
ท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยู่ในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชย์
พงศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่
นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชย์
พงศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด เช่นกนั 
 

 อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 
 จากการวดัระดบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา พบวา่นกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคล้องกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่านกัศึกษามีระดบั 
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของวริษฐา ค าเดชศักด์ิ (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย์ ตนัติวาณิชย์พงศ์ (2554) ซ่ึงได้ศึกษระดับ
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 5 
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราค่อนขา้งมาก 
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 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  
เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัทั้ง 3 การศึกษาท่ีไดอ้า้งถึงแลว้ 
 

 อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
 จากการวดัระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างพบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระดับอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างอยู่ในระดับค่อนขา้งมาก 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) 
ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ
อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก  
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัให้ความส าคญั และคน้หาส่ิงท่ีอยู่ภายในใจของ
ผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554)  ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554)  ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความ
ต่าง เร่ืองฉนัให้ความส าคญั และคน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
เช่นกนั 
 
 อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
 จากการวดัระดบัอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ พบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีระดบัอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมออยู่ในระดบัมาก และเป็นอุปนิสัยท่ี
กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนในล าดบัสูงท่ีสุดของอุปนิสัยทั้ง  7  ประการ สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ   
พีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่านกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่
เสมออยู่ในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึงได้
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ศึกษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมออยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก และเป็นอุปนิสัยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
คะแนนในล าดบัสูงท่ีสุดของอุปนิสัยทั้ง  7  ประการ เหมือนกบัการศึกษาน้ีท่ีมีระดบัอุปนิสัยท่ี 7 ลบั
เล่ือยใหค้มอยูเ่สมออยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด   
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยย่อยพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวิต เป็น
อุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคล้องกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษา
ระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ์ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 
7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวิต เป็นอุปนิสัยท่ี
มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั 
 
 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
 พบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบั การศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  การศึกษา
ของวริษฐา ค าเดชศักด์ิ (2554) ซ่ึงได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย์ ตนัติวาณิชย์พงศ์ (2554) ซ่ึงได้ศึกษระดับ
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยกลุ่ม
ชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปท่ีมีอิทธิพลต่อระดับอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตนของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่าง
กนั และอาชีพของบิดาแตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบว่านกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
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และช่วงเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั และการศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั 
 

 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 
 พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม
อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ 
ว ริษฐา  ค า เดชศัก ด์ิ  (2554)  ซ่ึ งได้ศึกษาระดับอุปนิสัยของนัก ศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคมอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของอรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2554) ซ่ึงได้ศึกษระดับอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะใน
สังคมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปท่ีมีอิทธิพลต่อระดับอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคมของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบว่า ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาแตกต่างกนั และประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศึกษาของพีระรักษ์  พิชญกุล (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การศึกษาของ  วริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ์ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
โดยสมคัรใจแตกต่างกนั 
 

  ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษา
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
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การศึกษาของวริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่น
ระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อระดับภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี0.05ในนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดและช่วงเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระรักษ ์พิชญกุล (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดและช่วงเกรดเฉล่ีย
สะสมแตกต่างกนั 
 
ข้อค้นพบจากการศึกษา 

 ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี ้ มีข้อค้นพบดังนี้ 

 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียของอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ
และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงท่ีสุด และมีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนต ่าท่ีสุด 
 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียของ
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง มากกว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัย
ท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมออุปนิสัยกลุ่มชยัชนะ
ส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และ  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผล มากกวา่นกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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 วิเคราะห์กลุ่มอุปนิสัยอันประกอบด้วย บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต กลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

 พบวา่เพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงกวา่เพศชาย 
 พบวา่นกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 20-22  ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงท่ีสุด 
 พบวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุก
กลุ่มอุปนิสัยสูงกวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
 พบว่านักศึกษาท่ีอาศยัอยู่กบัเฉพาะมารดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่ม
อุปนิสัยสูงท่ีสุด 
 พบวา่นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงกว่านกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
 พบว่านักศึกษาท่ีมีความเต็มใจเข้า ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงท่ีสุด  
 พบวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกว่าผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสัย ยกเวน้ บญัชีออมใจ  
และอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้นอ้ย
กวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้   
 ค่าเฉล่ียบัญชีออมใจมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่าง
กนั 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาแตกต่าง
กนั 
 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม และอาชีพของบิดาแตกต่างกนั 
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 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 

และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั 

 ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  ท าให้ทราบระดบัอุปนิสัยของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ โดยใช้หลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ท า
ให้ทราบความแตกต่างของระดบัอุปนิสัย  และความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยกบัคุณลกัษณะ
ทัว่ไปของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ซ่ึงท าให้นักศึกษาหรือผูท่ี้สนใจสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาระดบัอุปนิสัยทั้ง 7 ประการอนัน าไปสู่
การพฒันาไปสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดต่้อไป 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 1. เม่ือพิจารณาอุปนิสัยท่ี 1 ถึง อุปนิสัยท่ี 7 พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจมี้ค่าเฉล่ีย อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงได้
นั้นควรเรียนรู้ มีความเขา้ใจและฝึกฝนตนเองทั้งในดา้นวชิาการและดา้นอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงในทุกอุปนิสัยอยา่งต่อเน่ือง 
 2. อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เป็นอุปนิสัยท่ีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจมี้ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจเร่ืองฉันเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์ด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจนว่า ฉันต้องการท าอะไรให้
ส าเร็จเป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นนกัศึกษาควรให้ความส าคญักบัการจดัตารางกิจกรรม
การเรียนและกิจกรรมนกัศึกษาว่าตอ้งท าอะไรบา้งในสมุดบนัทึก โดยใส่รายละเอียดของกิจกรรม
ทั้งในระยะสั้น รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และในระยะยาวรายปี เพื่อก าหนดงานกิจกรรมท่ีจะท า 
ให้ส าเร็จท่ีชดัเจนมากข้ึน โดยการรวบรวมกิจกรรม แบบ Mind Map (การวาดผงัความคิด) โดย
วางแผนเป้าหมายและก าหนดกิจกรรมต่างๆเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายนั้น และใส่
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รายละเอียดของกิจกรรมทั้งในตารางกิจกรรมระยะสั้นและระยะยาว และน ามาพิจาราณาตนเองว่า
แต่ละกิจกรรมมีความคืบหนา้อยา่งไร ส าเร็จไปแลว้ก่ีเปอร์เซนต ์ควรปรับปรุงตรงจุดไหน 
 3. อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เป็นอุปนิสัยท่ีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจมี้อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดในภาพรวม และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
เร่ืองฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดัวนั ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาให้ สูญเปล่า และอ่ืนๆ) 
เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นนกัศึกษาควรให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการตนเอง 
โดยค านึงถึงล าดับความส าคญัของงานกับการบริหารเวลา ด้วยการท าในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดและ
เร่งด่วนก่อน โดยการจดัท าการวางแผนกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมนกัศึกษาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยท าเป็นปฏิทินกิจกรรม ดว้ยสมุดบนัทึกการวางแผนรายวนั  รายสัปดาห์  และรายเดือน  
ก าหนดตารางงานให้ชัดเจนและมีการให้คะแนนล าดับความส าคญัก่อนหลัง  มีการจดบนัทึก
รายละเอียดระดับความส าเร็จของงาน ซ่ึงระบุรายละเอียดตามล าดับก่อนหลังของเวลาตาม
ตารางเวลา  ระยะเวลา  และก าหนดเวลางานส าเร็จ  รวมทั้งมีการวางแผนล่วงหนา้เพื่อหลีกเล่ียงการ
มีเวลาว่างโดยไม่ไดเ้กิดประโยชน์ นอกจากจะท าสมุดบนัทึกแลว้ควรจดัท าบอร์ดปฏิทินกิจกรรม
ประจ าเดือนนั้นๆ เพื่อคอยเตือนความจ าในการปฏิบติัตามแผนกิจกรรมท่ีไดว้างแผนไว ้
 4. อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่างเป็นอุปนิสัยท่ีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจมี้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง เร่ืองฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด 
ดงันั้นนกัศึกษาควรฝึกตนเองให้เป็นกลา้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดย
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนท่ีเป็นทีม เพื่อระดมสมองในการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่ม และ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของคณะท่ีเปิดโอกาสให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปัน
ประสบการณ์ เช่น โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนกัศึกษาและกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการสัมมนาวชิาการ ท่ีมีการร่วมกิจกรรมสานสัมพนัธ์กบันกัศึกษาต่างสถาบนั เป็นการฝึกตนเอง
ใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามเพื่อถามความคิดเห็นของผูอ่ื้น เพื่อให้ตนเองเพิ่มพูนความรู้
และขยายโลกทศัน์ จากความรู้และประสบการณ์ใหม่ท่ีไดม้า 
 5. จากการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  มีระดบั  
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะระดบัค่าเฉล่ียพบว่า 
นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ีย
ระดับอุปนิสัยมากกว่าผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสัย ยกเวน้ บญัชีออมใจ และ
อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยน้อยกว่าผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการ
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เรียนรู้ ดงันั้นนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
ควรกลบัมาพิจารณาบญัชีออมใจ และอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ให้มากยิ่งข้ึนเพื่อให้ตนเองได้
ทราบถึงแนวทางวธีิปฏิบติั เพื่อพฒันาอุปนิสัยทั้งสองใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงมากข้ึน  

 โดยค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉันไม่พูดถึงในส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นนกัศึกษาจึงควรเปล่ียนทศันคติในการแสดงออกทางอารมณ์ทั้งต่อตนเอง
และต่อผูอ่ื้น โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจต่อผูอ่ื้น นกัศึกษาควรหมัน่พฒันา
บญัชีออมใจของตน เพราะบญัชีออมใจคือการแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางอารมณ์ทั้งต่อ
ตนเองและต่อผูอ่ื้น เช่น การมีน ้ าใจ ซ่ือสัตย ์ซ่ึงการมีบญัชีออมใจมาก แสดงถึงระดบัของความ
ไวว้างใจ ความเช่ือใจในสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลท่ีมากข้ึนดว้ย และบญัชีออมใจเป็นพื้นฐานของ
การน าไปสู่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  

 นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมี
ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนนอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ดงันั้นนกัศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงควรศึกษาและท าความ
เขา้ใจในอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนให้ดีมากข้ึนซ่ึงอุปนิสัยน้ีเป็นการท าตามล าดบัความส าคญั  
จดัระเบียบและปฏิบติัการโดยค านึงถึงล าดบัความส าคญั ดว้ยการท าในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก่อน  เพื่อ
เป็นการบริหารเวลาท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยการจดัท าการวางแผนกิจกรรมการ
เรียนและกิจกรรมนกัศึกษาในสมุดบนัทึกและเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีทางคณะจดัข้ึนเพื่อน ามา
พฒันาการวางแผนกิจกรรมทั้งการเรียนและกิจกรรมนกัศึกษา เช่น โครงการสายสัมพนัธ์นอ้งพี่ ซ่ึง
เป็นกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง นักศึกษาน า
ประสบการณ์จากรุ่นพี่ท่ีประสบความส าเร็จไปเป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายและวางแผนล าดบั
กิจกรรมท่ีส าคญัก่อนหลงั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 6. จากการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ี
มีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเฉพาะระดบัค่าเฉล่ียพบวา่ นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงกว่านกัศึกษาท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ และนักศึกษาท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ระดบัเต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงท่ีสุด ดงันั้นเม่ือมี
โอกาสนักศึกษาควรให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ทั้ งท่ีเป็นกิจกรรมในระดับ
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มหาวิทยาลยั ระดบัคณะ หรือระดบักลุ่ม เพราะกิจกรรมต่างๆ มีส่วนช่วยให้เกิดการพฒันาอุปนิสัย
ทั้ง 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลดีต่อนกัศึกษาเอง ท่ีจะน าประสบการณ์และ
ความรู้ความเขา้ใจท่ีได้จากกิจกรรมต่างมาประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวนั โดยการจดัท ากิจกรรม
นกัศึกษาควรใหน้กัศึกษาในทุกชั้นปีมีส่วนในกิจกรรมดว้ย ประธานสโมสรนกัศึกษาของคณะควร
จดัให้ทุกชั้นปีมีบทบาทและต าแหน่งในสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและชักจูงให้
นกัศึกษาในทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ประกอบกบันกัศึกษาควรชกัชวนเพื่อนๆในชั้น
เรียนหรือรุ่นพี่ชกัชวนนอ้งๆ ใหม้าร่วมกิจกรรม ท าใหกิ้จกรรมน่าสนใจมากข้ึน ส่งผลให้นกัศึกษามี
ความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรม  เช่น เขา้ร่วมโครงการจดังาน Open House 35 ปี เพื่อให้นกัศึกษาทุก
ชั้นปีการแสดงศกัยภาพทางด้านวิชาการ และเป็นฝึกตนเองเป็นผูน้ าในการจดักิจกรรมให้แก่
บุคคลภายนอกท่ีมาร่วมงาน Open House 35 ปี การเขา้ร่วมโครงการกีฬาแม่โจส้ัมพนัธ์ประจ าปี เพื่อ
เป็นการสร้างความสามคัคีกนัในหมู่คณะและฝึกความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมาย
และการเป็นผูน้ าของนกัศึกษาในการบริหารจดัการไปสู่ชยัชนะ   

 ข้อเสนอแนะส าหรับคณะบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 1. การพฒันาระดบัอุปนิสัยทั้ง 7 ประการอนัน าไปสู่การเป็นผูท้รงประสิทธิผลให้แก่
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผูบ้ริหาร คณาจารย ์
และบุคคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ควรมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เพื่อให้ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร ได้เล็งเห็น
ความส าคญั และประโยชน์ของการน าหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และก่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจน้ีสู่นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงท่ีสุด  ดังนั้ นคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จึงควรสนบัสนุนในการจดัอบรมแก่ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
บุคคลากร จากผูเ้ช่ียวชาญทางตรงอยา่งถูกตอ้ง โดยการจดัโครงการสัมมนาอยา่งต่อเน่ืองในหวัขอ้
เก่ียวกบัหลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจลกัษณะอุปนิสัยท่ี
เป็นเลิสทั้งในดา้นการเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจผูอ่ื้น และการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และพฒันาองค์กรเพื่อให้ประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีให้เกิด
ความเขา้ใจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 2. จากการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีแผนการศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั แต่
เม่ือพิจารณาเฉพาะระดบัค่าเฉล่ียแลว้พบวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงกว่านกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการ
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ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายอุปนิสัยแลว้พบวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียของอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง มากกวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาใน
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี ดงันั้นทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ควรมีการจดั
กิจกรรมระหว่างสองแผนการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นักศึกษาสองกลุ่มจะได้แบ่งปัน
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัจากกิจกรรม เพื่อให้นกัศึกษา
ในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  ไดเ้รียนรู้และพฒันาอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความ
ต่าง ซ่ึงนกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีมีค่าเฉล่ียอุปนิสัยน้ีมากกวา่ และนกัศึกษาท่ี
ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีไดเ้รียนรู้และพฒันาบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ี
ส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา 
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ ซ่ึงนกัศึกษาท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียอุปนิสัยเหล่าน้ีมากกว่า เพื่อให้นักศึกษาทั้ งสองแผนการศึกษาน าไปพฒันาอุปนิสัย 7 
ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของตนเองให้สูงยิ่งข้ึน และจากวตัถุประสงคก์ารจดัการเรียนรู้
คณะบริหารธุรกิจท่ีไดมุ้่งเน้นให้นกัศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้รับใน
บทเรียน จึงควรพยายามสอดแทรกองคค์วามรู้เก่ียวกบัอุปนิสัยทั้ง 7 ประการอนัน าไปสู่การเป็นผู ้
ทรงประสิทธิผล ในกิจกรรมนักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของบณัฑิต 5 ประการท่ีทางคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดจ้ดัท าไว ้ตวัอยา่งเช่น  
 กิจกรรมวชิาการโครงการจดังาน Open House 35 ปี จดัให้มีการแข่งขนัประกวดแผนธุรกิจ
โดยเป็นความร่วมมือของทั้งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
เพื่อให้ทั้งสองแผนการศึกษาไดแ้บ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และการฝึกท างาน
เป็นทีมโดยจะตอ้ง ส่ือสารและรับฟังอย่างเขา้อกเขา้ใจ เขา้ใจถึงความแตกต่างของกนัและกนัโดย 
ผนึกรวมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาและเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการกิจกรรมปลูกขา้ววนัแม่ เก่ียววนั
พ่อเฉลิมพระชนมพรรษา จดักิจกรรมร่วมกนัทั้งสองแผนการศึกษา โดยนักศึกษาทั้งสองแผน
จะตอ้งมีต าแหน่งในกิจกรรม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั นอกจากจะเป็นการสานสัมพนัธ์ระหว่างสองแผนการศึกษาแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้าง
ความรัก ความสามคัคี ระหวา่งนกัศึกษา รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง และคณาจารย ์บุคลากร 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม โครงการสร้างสุขดว้ยการตกับาตรทุกวนัศุกร์ส้ินเดือน จดั
กิจกรรมร่วมกนัทั้งสองแผนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในพุทธศาสนาในการท าความ
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ดีร่วมกนั และสานสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา กิจกรรมน้ีควรด ารงไวเ้พราะเป็น
กิจกรรมท่ีท าต่อเน่ืองจึงท าใหน้กัศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาไดรู้้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน 
 3. จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและมีความเต็มใจในการมีส่วนช่วยเหลือ
กิจกรรมมีแนวโน้มค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยท่ีสูงข้ึน ดังนั้ นในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ในวนัไหวค้รู ควรจะมีพิธีการมอบมอบเกียรติบตัรรางวลัเรียนดี ให้แก่นกัศึกษาท่ีเรียนดี
และมีน ้ าใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงความช่ืนชมต่อนักศึกษาท่ีเสียสละเป็นนักกิจกรรม
นกัศึกษา ก่อให้เกิดจุดมุ่งหมายในใจ ความภูมิใจ และก าลงัใจในการเรียนของนักศึกษา และเป็น
แบบอยา่งใหน้กัศึกษาผูอ่ื้นปฏิบติัตาม 
 4. จากการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่า
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียแตกต่างกนั ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนควร พลกัดนักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียมากและนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อยมีโอกาสได้ท างาน
ร่วมกนั เช่น การจดัท างานกลุ่มโดยใหน้กัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียมากและนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียนอ้ยอยู่
กลุ่มเดียวกนั เพื่อจะไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้และวิธีการบูรณาการน าเอาหลกัการ 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมาใชใ้นชีวิประจ าวนั และจดัท าโครงการต่างๆท่ีท าให้นกัศึกษา
ท่ีมี เกรดเฉล่ียมากและนักศึกษาท่ีมี เกรดเฉล่ียน้อยได้มีโอกาสในการแบ่งบันความรู้และ
ประสบการณ์กนั เช่นจดัท าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใหน้กัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและนกัศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนนอ้ยแบ่งเวลาวา่งหลงัจากเลิกเรียน มาช่วยใหค้  าแนะน าและให้ค  าปรึกษากนัเก่ียวกบั
ปัญหากบัการเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ เพราะความเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะมีความสนิทสนม
คุน้เคยและกลา้เปิดใจในการแสดงความคิดเห็น 
 5. อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เป็นอุปนิสัยท่ีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจมี้ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดในอุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 ดงันั้นคณะบริหารธุรกิจควรมีส่วน
ช่วยให้นกัศึกษามีความเขา้ใจในการวางแผนและจดัการตนเอง การท าตามล าดบัความส าคญัของ
กิจกรรม โดยคณะบริหารธุรกิจ ควรจดัให้มีการอบรมเก่ียวกับทกัษะในการวางแผนชีวิต  การ
บริหารจดัการเวลาระหว่างกิจกรรมนกัศึกษาและกิจกรรมการเรียน ให้กบันกัศึกษาในช่วงตน้ภาค
การศึกษาท่ี  1  ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี  1 ตั้งแต่วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ เพื่อให้นกัศึกษา
ใหม่ไดรู้้จกั การบนัทึกตารางงาน  การวางแผนงาน  การให้ความส าคญัก่อนหลงัในกิจกรรมต่าง  ๆ  
ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลยั โดยมีการประเมินผลว่าสามารถท าตามแผนได้มากน้องเพียงใด 
จัดท าในสมุดตารางงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินผลโดยการให้ส่งบันทึกแผนงานทั้ งภาค
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การศึกษาให้หน่วยงานพฒันาคุณภาพนักศึกษาได้ประเมินในช่วงท้ายภาคการศึกษา  และให้
ค  าปรึกษาเพิ่มเติมแก่นกัศึกษาในกลุ่มท่ีมีผลการประเมินในระดบัต ่า 
 6. จากการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ี
มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเฉพาะระดบั
ค่าเฉล่ียพบว่านักศึกษาท่ีมีความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือ
มหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัเต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงท่ีสุด ดงันั้นคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรพลกัดนักิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจและกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิด
ความสนใจอยากเขา้ร่วมกิจกรรมและกิจกรรมท่ีควรด ารงไวอ้ยา่งเช่น โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง
กลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบไม่ตนั โดยมีคุณตนั ภาสกรนที กรรมการผูอ้  านวยการบริษทั อิชิตนั 
กรุ๊ป จ ากดั เป็นวทิยากรท าใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและอยากเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะเป็นวิทยากร
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นบุคคลท่ีกลุ่มนกัศึกษาก าลงัให้ความสนใจ และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอ่ืนๆให้
มีความน่าสนใจดว้ยการน านกัศึกษาท่ีเคยผา่นกิจกรรมนั้นๆมาแลว้มาเชิญชวนและประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมใหน้กัศึกษาคนอ่ืนๆเกิดความสนใจ เช่น รุ่นพี่ท่ีเคยผา่นประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ
ค่ายอาสาพฒันาชนบทมาประชาสัมพนัธ์ถึงขอ้ดีและความสนุกสนานของการเขา้ร่วมโครงการเพื่อ
กระตุน้ใหน้กัศึกษารุ่นนอ้งเกิดความสนใจและอยากเขา้ร่วมโครงการดว้ยความเตม็ใจอยา่งยิง่ 
 7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้อาจพิจารณาจดักิจกรรมเพื่อพฒันาอุปนิสัย 7 
ประการสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดยแยกตามรายชั้นปี เพื่อการพฒันานกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริม
ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สร้างทกัษะและปลูกฝังจนสร้างเป็นอุปนิสัยประจ าตนของนกัศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมออกสู่การเป็นนกับริหารท่ีดีและประสบความส าเร็จ ทั้งดา้นการงานครอบครัว
และส่วนรวม ตลอดจนจบการศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีตามวิชาชีพและมีคุณภาพ  โดย
สอดแทรกเน้ือหาหลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงเสริมเขา้ไปในกระบวนวิชา  กง 
305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ และแยกเป็นโครงการตามชั้นปี  ดงัน้ี 
 ช้ันปีทีห่น่ึงหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี   โดยส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ให้ความรู้เบ้ืองตน้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงเน่ืองจาก
เป็นการเร่ิมตน้การใช้ชีวิตการเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นปีแรก จึงควรมีการบรรยายพิเศษ
ส าหรับนกัศึกษาทั้งชั้นปี โดยจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเจ็ดอุปนิสัยเพื่อความเป็นเลิศส าหรับ
นกัศึกษา โดยจดัอบรมจากทีมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีใบอนุญาติเก่ียวกบัการอบรม
หลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เพื่อให้นกัศึกษาน าหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนและการท ากิจกรรมตลอดการศึกษา เป็นการปูพื้นฐานให้
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นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จดัให้
มีการประเมินผลนกัศึกษาดว้ยตนเองหลงัจากถ่ายทอดความรู้ต่อให้นกัศึกษาแลว้ นอกจากน้ีจดัให้มี
โครงการเสวนาโดยเชิญวิทยากรท่ีประสบผลส าเร็จในชีวิตมาบรรยายถึงแนวทางแห่งความส าเร็จ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดจุดมุ่งหมายในใจและวางเป้าหมายในการด าเนินชีวิต โดยมีการประเมินผล
นกัศึกษาในช่วงทา้ยของปีการศึกษาเพื่อประเมินหาอุปนิสัยท่ียงัคงมีระดบัต ่า และจดับรรยายสรุป
เก่ียวกบัวธีิการท่ีท าใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองต่อในกลุ่มอุปนิสัยท่ีมีผลการประเมินต ่าได ้ 
 ช้ันปีที่สองหลักสูตร 4 ปี  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ีสอง ไดเ้ร่ิมเขา้ร่วมท างานกบัสโมสร
นกัศึกษา  จดัให้มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบส่วนหน่ึงในการจดักิจกรรมต่าง  ๆ  จดัให้มีการประเมิน
ตนเองของนกัศึกษาทุก  ๆ  ภาคการศึกษา  เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัรู้เสมอถึงระดบัอุปนิสัยของ
ตนเอง  และทราบถึงแนวโนม้ในการพฒันาตนเองในระยะเวลาท่ีผา่นมา   
 ช้ันปีที่สามหลักสูตร 4 ปี ส่งเสริมให้นกัศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการในสโมสรนกัศึกษา 
เพื่อฝึกการเป็นผูน้ าท่ีมีเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และจดัให้มีโครงการเสวนาโดยรุ่นพี่
กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จทางการศึกษา มีผลการเรียนท่ีดีและมีส่วนในกิจกรรมนกัศึกษา และยงัคง
จดัใหมี้การประเมินตนเองของนกัศึกษาทุก ๆ ภาคการศึกษา  
 ช้ันปีทีส่ี่หลกัสูตร 4 ปี และช้ันปีทีส่องหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จดัการบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญ
หลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการท างาน
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย โดยเนน้โครงสร้างเน้ือหาเก่ียวการไปประยุกต์ใชก้บัการท างานและ
ความส าคญัของการปรับใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต่อการปฏิบติัต่อตนเอง
และผูอ่ื้นและการวางแผนสู่ชีวิตหลงัระดบัอุดมศึกษาให้บรรลุไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมี
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวเิคราะห์ผลการประเมินตนเองของนกัศึกษา เพื่อสามารถให้ค  าแนะน าในการ
พฒันาตนเองในวธีิท่ีถูกตอ้งต่อไป 
 

  

 


