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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ Stephen R.Covey และเพื่อ
เปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้น
ปีท่ี 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดขนาดตวัอยา่ง จ านวน 305 ราย โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ R.V. Krejcie และ 
D.W. Morgan และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของ 
Covey (2010) แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
จ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 
   ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-21  ปี ศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดและผลการเรียนเฉล่ียสะสมใน
ระดบั  2.51-3.25 ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนสุดทอ้ง มีจ  านวนพี่นอ้ง 2 คน อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา บิดา
มารดาอาศยัอยูด่ว้ยกนั บิดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีเพื่อนสนิทนอ้ยกวา่ 
5 คน ไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มีความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา และเคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ความสมดุล
ในการด าเนินชีวิต บญัชีออมใจ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่างอยูใ่นระดบัมาก และอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
ตามล าดบั เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแลว้พบวา่ ระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะ
ในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 
 ระดบับญัชีออมใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไป
ดงัต่อไปน้ี เพศ อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับ
คุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด จ านวนพี่
นอ้ง การท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
โดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับ
คุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา จ านวนพี่นอ้ง ประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
จ านวนพี่นอ้ง ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ทรงประสิทธิผลสูงมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี อายุ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา จ านวนพี่นอ้ง 
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
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 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุปนิสัย พบวา่ อุปนิสัยตามหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไดแ้ก่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยท่ี 1 ถึง อุปนิสัยท่ี 
7 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัทุกอุปนิสัย 
 ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
  ผลการเรียนเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ 
 นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงในทุกระดบัอุปนิสัย 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed at studying the habit of Faculty of Economics Students, 
Maejo University by employing the Seven Habits of Highly Effective People Principle by Stephen 
R. Covey (1989) and at aimed finding correlation between the habit levels and between the 
respondent general characteristics and habit levels. The samples were collected from those students 
who were studying in Faculty of Economics. The sample size was specified to 305, suggested by 
RV Krejcie and D.W. Morgan. Self-scoring Seven Habits of Highly Effective People Principle 
questionnaire by Covey (2010) was used in correcting data. Statistical analysis techniques used in 
this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, one-way ANOVA and 
correlation analysis. 
 Most of the respondents were 20-21 years old female studying in the second academic 
year majoring in Cooperative Economics with GPA and GPAC of 2.51-3.25. Most respondents 
were the youngest child. They had two brothers/sisters and they lived with their both parents. Their 
parents lived together. Their father worked as agriculturist and mother worked as retailers/business 
owner. They had 5 close friends. They had no work experience and never were a leader or involved 
in arranging student activities. They had experienced in voluntarily attending student activities and 
they were willing in attending activities organized by students association, the faculty or the 
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university. They had an opportunity to attend a lesson or a class concerning the Seven Habits for 
Highly Effective People Principle. 
 The result of the study showed that the respondents had high level of  Habit 1: Be 
Proactive, Habit 7: Sharpen the Saw, Habit 5: Seek First to Understand, Habit 4: Think Win/Win, 
Life Balance Habits, Emotional Bank Account Habit, Habit 2: Begin With the End in Mind, Habit 
6: Synergize were ranked at high level, respectively. However, they had medium high level of Habit 
3: Put First Thing First. Public Victory Habit, Habit Overall 7 Habit and Private Victory Habits was 
ranked at high level, respectively. 
 The level of Emotional Bank Account Habit were significantly different among these 
respondent characteristics: gander, age, the study level, the level of willingness to attend activities 
organized by students association, the faculty or the university and previous learning experience 
concerning the Seven Habits for Highly Effective People Principle.   
  The level of Life Balance Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: age, the study level, GPA, the number of siblings, previous part time job for extra 
income, experience in voluntarily attending student activities and the level of willingness to attend 
activities organized by students association, the faculty or the university and previous learning 
experience concerning the Seven Habits for Highly Effective People Principle.   
 The level of Private Victory Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: age, the study level, the number of siblings, experience in voluntarily attending 
student activities and the level of willingness to attend activities organized by students association, 
the faculty or the university and previous learning experience concerning the Seven Habits for 
Highly Effective People Principle.   
 The level of Public Victory Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: age, the study level, GPA, the number of siblings, whether being a leader or 
involved in arranging student activities team, experience in voluntarily attending student activities 
and previous learning experience concerning the Seven Habits for Highly Effective People 
Principle. 
 The level of the overall 7 Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: age, the study level, the number of siblings, whether being a leader or involved in 
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arranging student activities, experience in voluntarily attending student activities and previous 
learning experience concerning the Seven Habits for Highly Effective People Principle. 
 The correlation analysis showed that the Emotional Bank Account, Life Balance and 
Habit 1 to Habit 7 were positively correlated with each other. 
 The GPA positively correlated with Life Balance, Habit 1: Be Proactive, Habit 2: Begin 
With the End in Mind, Habit 4: Think Win/Win, Habit 6: Synergize, Private Victory Habits, Public 
Victory Habit and the Overall 7 Habits. 
 The GPAC positively correlated with Life Balance, Habit 2: Begin With the End in 
Mind and Habit 4: Think Win/Win. 
 Students with learning experience concerning the Seven Habits for Highly Effective 
People Principle had higher average level of all habits than students who did not have that 
experience. 


