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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 
  1.  ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวดัระดบัอุปนิสัยเจด็ประการส าหรับผูมี้
ประสิทธิผลสูง ซ่ึงจะท าการศึกษาในนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
  2.  ตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา แผนการศึกษา เกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัวจ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วน
ใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพื่อนสนิท ประวติัการท างานพิเศษ
หรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความ
เตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทาง
อารมณ์ อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 คือบี-โปรแอกทีฟ  อุปนิสัยท่ี 2 
คือการเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 คือการท าตามล าดบัความส าคญั อุปนิสัยท่ี4 คือการคิด
แบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 คือเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 คือการผนึกพลงั
ประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 7 คือการลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 
 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 
1 ถึงชั้นปีท่ี 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้3 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงมีนกัศึกษาลงทะเบียนทั้งส้ิน 1,423 คน (งานทะเบียนและ
สถิตินกัศึกษา ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2555) 
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ตารางที ่1  แสดงจ านวนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
ชั้นปี จ านวนนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 332 
ชั้นปีท่ี 2 386 
ชั้นปีท่ี 3 360 
ชั้นปีท่ี 4 345 
รวม 1,423 

  
 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 305 คน จากจ านวนนกัศึกษา
ทั้งส้ิน 1,423 คน โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2551: 49) 
  จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้น ามาสุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบใชโ้ควตา (Quota 
Sampling) (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) โดยสุ่มเลือกตวัอยา่งตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และขนาดกลุ่มตวัอยา่งตาม
สัดส่วนประชากร (ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555) 

ชั้นปี จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ชั้นปีท่ี 1 332 71 
ชั้นปีท่ี 2 386 83 
ชั้นปีท่ี 3 360 77 
ชั้นปีท่ี 4 345 74 
รวม 1,423 305* 

*เป็นผลจากการปัดเศษของการค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนประชากร 
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วธีิการศึกษา 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ทั้งหมด 305 คน โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1
คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (แบบวดัอุปนิสัย
แสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวิต และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงของ Covey (2010) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ี
ก าลงัศึกษา สาขาวชิา เกรดเฉล่ียของภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว 
จ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา จ านวนเพื่อนสนิท ประวติัการท างานพิเศษหรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเต็มใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
  ส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเอง ซ่ึงน ามาจากแบบประเมินตนเอง 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงของ Covey (2010) อนัประกอบดว้ย แบบวดับญัชีออมใจความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติและ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  รายละเอียดของแบบประเมินตนเอง มีดงัน้ี 
  แบบประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 9 ส่วนหลกั ในแต่ละส่วนประกอบดว้ยขอ้ความ
จ านวน 3 ขอ้ความ ดงัน้ี 
  1.บญัชีออมใจ 

 ฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น 
 ฉนัเป็นคนรักษาสัญญาและใหคุ้ณค่าต่อขอ้ผกูพนั 
 ฉนัไม่พดูถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 
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  2.  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 ฉนัสามารถรักษาความสมดุลในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต  การงาน 

ครอบครัว  เพื่อน และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เวลาท างาน  ฉนัค านึงถึงจุดสนใจและความตอ้งการของคนท่ีฉนั

ก าลงัท างานให ้
 ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า  แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมดสภาพ 

   
  3.  อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลกัการวิสัยทศัน์ส่วนบุคคล 

 ฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้
 ฉนัทุ่มเทความพยายามในส่ิงท่ีฉนัสามารถท าได ้ มากกวา่ในส่ิงท่ี

ฉนัไม่สามารถท าได ้
 ฉนัรับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ท่ีจะโทษ

ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 
  4.  อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) 
หลกัการของการเป็นผูน้ าในตนเอง 

 ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวิต 
 ฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการกระท าแบบ

เร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉิน 
 ฉนัเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์ดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่  ฉนัตอ้งการท า

อะไรใหส้ าเร็จ 
  5.  อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกัการของการ
บริหารส่วนบุคคล 

 ฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ  (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อย
เวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ ) 

 ฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่างๆ ท่ีส าคญัในชีวติหายไปเพราะกิจกรรม
ท่ีวุน่วายในแต่ละวนั 

 ส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหฉ้นั
ประสบความส าเร็จในชีวติ 
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  6.  อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผูน้ า
ระหวา่งบุคคล 

 ฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่าๆ กบัของฉนัเอง 
 ฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
 เวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  ฉนัพยายามหาวธีิท่ีท าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ 

  7.  อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้น แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, 
Then to be Understood) หลกัการติดต่อส่ือสารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ 

 ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน 
 ฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น 
 เวลาฟัง  ฉนัพยายามท าความเขา้ใจผูพ้ดูจากมุมมองของผูพ้ดู ไม่ใช่

แค่จากมุมมองของฉนัเท่านั้น 
  8.  อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize) หลกัการร่วมมืออยา่ง
สร้างสรรค ์

 ฉนัใหค้วามส าคญัและคน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น 
 ฉนัเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการแสวงหาแนวความคิดและ

วธีิแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่และดีกวา่ 
 ฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น 

  9.  อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) หลกัการของการเติม
พลงัชีวติของตนเองใหส้มดุล 

 ฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพกายและความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั 
 ฉนัพยายามอยา่งมากท่ีจะสร้างและปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ 

 ลกัษณะของแบบประเมินตนเองนั้น  เป็นการประเมินตนเองวา่แสดงลกัษณะตาม
ขอ้ความแต่ละขอ้ความในแบบประเมินตนเองไดม้ากนอ้ยเพียงใด  โดยแบ่งการประเมินตนเองใน
แต่ละขอ้ความออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
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  1 คะแนน คือ นอ้ยท่ีสุด 
  2 คะแนน คือ นอ้ย 
  3 คะแนน คือ ค่อนขา้งนอ้ย 
  4 คะแนน คือ ค่อนขา้งมาก 
  5 คะแนน คือ มาก 
  6 คะแนน คือ มากท่ีสุด 
 การประมวลผลคะแนนจากแบบประเมินตนเอง มีวธีิประมวลผลดงัน้ี 
 1. หาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละอุปนิสัยของแบบประเมินตนเอง  แลว้พิจารณาวา่
ค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละอุปนิสัยนั้นอยูใ่นช่วงใด  ซ่ึงก าหนดเกณฑเ์พื่อแปลความหมายของ
คะแนนไดด้ว้ยการหาอนัตรภาคชั้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549)  แสดงวธีิการค านวณไดด้งัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น = ค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย 

 จ านวนอนัตรภาคชั้น 

  
โดย     
ค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย = คะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีเป็นไปได ้-  คะแนนเฉล่ียต ่าสุดท่ีเป็นไปได ้
คะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีเป็นไปได ้คือ 6 คะแนน 
คะแนนเฉล่ียต ่าสุดท่ีเป็นไปได ้คือ 1 คะแนน 
ค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย = 6 - 1 คะแนน 
                                        = 5 คะแนน 
จ านวนอนัตรภาคชั้น  (จ  านวนช่วงของคะแนน)   = 6 ชั้น 
แทนค่า 

อนัตรภาคชั้น      = 5 คะแนน  

 6 ชั้น  

                         = 0.83 คะแนนต่อชั้น 

จึงไดเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
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  1.00 - 1.83 คะแนน   คือ มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  1.84 - 2.67 คะแนน   คือ มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบันอ้ย 
  2.68 - 3.50 คะแนน   คือ มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
  3.50 - 4.33 คะแนน   คือ มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัค่อนขา้งมาก 
  4.34 - 5.17 คะแนน   คือ มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัดีมาก 
  5.18 - 6.00 คะแนน   คือ มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัมากท่ีสุด 
  2.  ประเมินผลในภาพรวมของ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดยการหา
ค่าเฉล่ียรวมของคะแนนใน 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แลว้พิจารณาวา่ค่าเฉล่ียของ
คะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใดโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินในแต่
ละอุปนิสัย 
  3.  ประเมินผลระดบัอุปนิสัยในกลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน โดยการหาค่าเฉล่ีย
รวมของคะแนนในอุปนิสัยท่ี 1 อุปนิสัยท่ี 2 อุปนิสัยท่ี 3 และอุปนิสัยท่ี 7 แลว้พิจารณาวา่ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินใน
แต่ละอุปนิสัย 
  4.  ประเมินผลระดบัอุปนิสัยในกลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม โดยการหาค่าเฉล่ีย
รวมของคะแนนในอุปนิสัยท่ี 4 อุปนิสัยท่ี 5 อุปนิสัยท่ี 6 และอุปนิสัยท่ี 7 แลว้พิจารณาวา่ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินใน
แต่ละอุปนิสัย 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปใชค้วามถ่ี (Frequency) ร้อยละ  
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับขอ้มูล เพศ อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา สาขาวชิา เกรดเฉล่ีย
ของภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว จ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพื่อสนิท ประวติัการท างาน
พิเศษหรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัให้ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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  ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์บญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่ม
ชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7และภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงใชค้วามถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใชว้ธีิหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) ซ่ึงจะ
สามารถอธิบายไดว้า่ตวัแปรทั้ง 2 ตวัในการวิเคราะห์นั้นมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ระดบัใด และ
สัมพนัธ์กนัอยา่งไร โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัน้ี (สมเดช บุญ
ประจกัษ,์ 2551) 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากกวา่ 0.90 ถือวา่มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูงมาก 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.70 - 0.90 ถือวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.30 - 0.69 ถือวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ 0.30 ถือวา่มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัต ่า 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.00 ถือวา่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 

 เคร่ืองหมาย + และ – หนา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงถึง
ทิศทางของความสัมพนัธ์ โดยเคร่ืองหมาย + แสดงวา่มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และเคร่ืองหมาย – แสดงวา่มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

  ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบับญัชีออมใจความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 
และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  3.1  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์พหุคูณ โดยใชว้ิธีของ 
Scheffe เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเป็นรายคู่ ระหวา่งคุณลกัษณะทัว่ไป 
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กบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะ
ในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  3.2  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ีย
ภาคการศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบับญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และภาพรวม 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงโดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product-moment Correlation Coefficient) 
  ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ท่ีมีต่อบญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (t-Test) 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
  2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
  


