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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงผูศึ้กษาได้
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 1423 คน และไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 305 ราย โดยน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าท าการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนโดย
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายตามล าดบั ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีก าลงั
ศึกษา สาขาวชิา ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัว จ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา จ านวน
เพื่อนสนิท ประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิมผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (ตารางท่ี 3 – ตารางท่ี 20) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์บญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะ
ส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงใชค้วามถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวเิคราะห์
สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) (ตารางท่ี 21 – ตาราง
ท่ี 32) 
  ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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   3.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์พหุคูณ โดยใชว้ิธีของ Scheffe 
เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเป็นรายคู่ ระหวา่งคุณลกัษณะทัว่ไป กบับญัชี
ออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม 
และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (ตารางท่ี 33 – ตารางท่ี 123) 
  3.2 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบับญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงโดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product-moment Correlation Coefficient) (ตารางท่ี 124)  
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ท่ีมีต่อบญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (t-Test) (ตารางท่ี 125)  
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไป 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 305 คน และสุ่มตวัอยา่งเพื่อ
เก็บแบบสอบถามจากนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้3 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  โดยใชต้ารางส าเร็จรูป
ของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan และวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบใชโ้ควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึง
สุ่มเลือกตวัอยา่งตามสัดส่วนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี และไดจ้  าแนกรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 ถึงตาราง
ท่ี 20 
  
ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 107 35.1 
หญิง 198 64.9 
รวม 305 100.0 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ  
64.9 และเป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-19 68 22.3 
20-21 155 50.8 
22-23 82 26.9 
รวม 305 100.0 

  
  จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอาย ุ20-21 ปี มากท่ีสุด โดยมีจ านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ 22-23 ปี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9  และช่วงอาย ุ18-
19 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
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ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 
ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชั้นปี 1 71 23.3 
ชั้นปี 2 83 27.2 
ชั้นปี 3 77 25.2 
ชั้นปี 4 74 24.3 
รวม 305 100.0 

 

  จากตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปี 2 มากท่ีสุด จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 รองลงมาคือ ชั้นปี 3 จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ล าดบัถดัมาคือ ชั้นปี 4 จ  านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และชั้นปี 1 นอ้ยท่ีสุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 
  

ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาวชิาท่ีก าลงัศึกษา 
สาขาวชิา จ านวน (คน) ร้อยละ 

เศรษฐศาสตร์  98 32.1 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120 39.4 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 87 28.5 
รวม 305 100.0 

  

 จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มากท่ีสุด โดยมี
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาก าลงัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ มีจ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.1 และก าลงัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดยมีจ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 
  
ตารางที ่7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 

ผลการเรียนเฉลี่ยภาคการศึกษาล่าสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.76-2.50 105 34.4 
2.51-3.25 145 47.6 
3.26-4.00 55 18.0 
รวม 305 100.0 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดอยูใ่นช่วง  2.51-
3.25  มากท่ีสุด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ช่วง 1.76-2.50 จ  านวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.4 และ ช่วง 3.26-4.00 นอ้ยท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0   
  
ตารางที ่8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.76-2.50 101 33.1 
2.51-3.25 171 56.1 
3.26-4.00 33 10.8 
รวม 305 100.0 

  
 จากตารางท่ี 7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง  2.51-3.25  มากท่ีสุด 
จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.1  รองลงมาคือ ช่วง  1.76-2.50  จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.1 และ ช่วง 3.26-4.00 นอ้ยท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 
  
ตารางที ่9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 

ล าดับการเป็นบุตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
 คนโต 95 31.1 
 คนกลาง 24 7.9 
 คนสุดทอ้ง 119 39.0 
 คนเดียว 67 22.0 
รวม 305 100.0 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคนสุดทอ้งมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 119 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.0  รองลงมาเป็นลูกคนโต ซ่ึงมีจ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.1  ล าดบัถดัมาเป็นลูก
คนเดียว  จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.0  และลูกคนกลาง จ านวน 24 คน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
7.9 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้งของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

จ านวนพีน้่อง จ านวน ร้อยละ 
1 คน 70 23.0 
2 คน 179 58.7 
3 คน 40 13.1 

4 คนข้ึนไป 16 5.2 
รวม 305 100.0 

  
จากตารางท่ี 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีพี่นอ้ง 2 คน มากท่ีสุด โดยมีจ านวน 179 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 58.7 รองลงมา พี่นอ้ง 1 คน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ล าดบัถดัมามีพี่นอ้ง 3 คน  
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และมีพี่นอ้ง 4 คนข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.2 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
บุคคลทีอ่าศัยอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

บิดาและมารดา 197 64.6 
ญาติพี่นอ้ง 12 3.9 
เฉพาะบิดา 7 2.3 
เฉพาะมารดา 23 7.5 

เพื่อน 34 11.2 
อยูค่นเดียว 32 10.5 

รวม 305 100.0 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูก่บับิดาและมารดามากท่ีสุด โดยมีจ านวน 197  
คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมาอาศยัอยูก่บัเพื่อน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ล าดบัถดัมา
อาศยัอยูค่นเดียว จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ10.5 อาศยัอยูก่บัเฉพาะมารดา จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 อาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดานอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 
สถานภาพของบิดา/มารดา จ านวน (คน) ร้อยละ 

อยูด่ว้ยกนั 245 80.3 
แยกกนัอยู ่ 38 12.5 

บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติ 22 7.2 
รวม 305 100.0 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่สถานภาพของบิดา/มารดาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั 
จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ แยกกนัอยูจ่  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพของบิดา 

อาชีพของบิดา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ 57 18.7 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 4.3 
รับจา้ง 55 18.0 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 77 25.2 
เกษตรกร 78 25.6 

พนกังานบริษทัเอกชน 7 2.3 
เสียชีวติ 18 5.9 
รวม 305 100.0 

  
  จากตารางท่ี 13 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีบิดาประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด โดยมีจ านวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.2 ล าดบัถดัมาคือ อาชีพขา้ราชการ มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 อาชีพรับจา้ง จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.0  บิดาเสียชีวติ จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.9 อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน นอ้ยท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่14  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
อาชีพของมารดา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขา้ราชการ 23 7.5 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 1.3 

รับจา้ง 63 20.7 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 101 33.1 

เกษตรกร 73 23.9 
พนกังานบริษทัเอกชน 8 2.6 

แม่บา้น/วา่งงาน 27 8.9 
เสียชีวติ 6 2.0 
รวม 305 100.0 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีมารดาประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด 
โดยมีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.9 ล าดบัถดัมาคือ อาชีพรับจา้ง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 อาชีพแม่บา้น/วา่งงาน  จ านวน  
27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 2.6มารดา
เสียชีวติ  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4  คน คิด
เป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่15  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 

จ านวนเพือ่นสนิท จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 คน 169 55.4 

5-10 คน 111 36.4 
11 คนข้ึนไป 25 8.2 

รวม 305 100.0 
 
 จากตารางท่ี 15  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนเพื่อนสนิทนอ้ยกวา่ 5 คน จ านวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ มีจ านวนเพื่อนสนิทช่วง 5-10 คน จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.4 
และ มีจ านวนเพื่อนสนิทช่วง 11 คนข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดบั 
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ตารางที ่16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหา
รายไดเ้สริม 

ประวตัิการท างานพเิศษ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคยท า 73 23.9 

ไม่เคยท า 232 76.1 
รวม 305 100.0 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 และเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมจ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 17  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า 
หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น ากจิกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 123 40.3 
ไม่เคย 182 59.7 
รวม 305 100.0 

 

 จากตารางท่ี 17 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษามีจ านวน 182  คน  คิดเป็นร้อยละ 59.7 และเคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมนกัศึกษามีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
โดยสมคัรใจ 
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 228 74.8 
ไม่เคย 77 25.2 
รวม 305 100.0 
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 จากตารางท่ี 18 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจมีจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจมีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือมหาวิทยาลยัจดัให ้

ความเต็มใจเข้าร่วมกจิกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 8 2.6 

ไม่เตม็ใจ 16 5.2 
เฉย ๆ 118 38.7 
เตม็ใจ 138 45.3 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 25 8.2 
รวม 305 100.0 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัเตม็ใจมากท่ีสุด 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ระดบัเฉย ๆ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 
ล าดบัถดัมาคือ ระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  ระดบัไม่เตม็ใจ จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.6  และระดบัไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่20 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกบั 7 อุปนิสัย

พฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 185 60.7 
ไม่เคย 120 39.3 
รวม 305 100.0 
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 จากตารางท่ี 20 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง โดยมีจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่2 การวเิคราะห์บัญชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสัยชัยชนะในสังคม อุปนิสัยที ่1 ถึงอุปนิสัยที ่7 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผล
สูงใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลีย่ (Mean) และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 
(Correlation Analysis) ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใช้วธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์
สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) จ าแนกรายละเอยีดดังตารางที่  21-31 
  
ตารางที ่21 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ 

บัญชีออมใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

S.D. ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัแสดงความเมตตา
และความเห็นอกเห็น
ใจต่อผูอ่ื้น 

1  
(0.3) 

1  
(0.3) 

18  
(5.9) 

87 
(28.5) 

159 
(52.1) 

39 
(12.8) 

0.80 4.70 
(มาก) 

ฉนัเป็นคนรักษา
สัญญาและให้
ความส าคญัต่อขอ้
ผกูพนั 

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

21  
(6.9) 

103 
(33.8) 

143 
(46.9) 

38 
(12.5) 

0.79 
 

4.65 
(มาก) 

ฉนัไม่พดูถึงส่ิงท่ีไม่ดี
ของผูอ่ื้นลบัหลงั 

3  
(1.0) 

12 
(3.9) 

62 
(20.3) 

129 
(42.3) 

78 
(25.6) 

21 
(6.9) 

0.99 4.08  
(ค่อน 

ขา้งมาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.48  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 21 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น 
และอุปนิสัยยอ่ยฉนัเป็นคนรักษาสัญญาและใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.70 และ 4.65 ตามล าดบั ส่วนอุปนิสัยยอ่ยฉนัไม่พูดถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงัมีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
  
ตารางที ่22 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ 

ความสมดุล 
ในการด าเนินชีวติ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

S.D. ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัสามารถใหเ้วลา
อยา่งสมดุลในแง่มุม
ต่างๆ ของชีวิต การงาน 
ครอบครัว เพ่ือน และ
อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1  
(0.3) 

2 
(0.7) 

37 
(12.1) 

124 
(40.7) 

106 
(34.8) 

35 
(11.5) 

0.89 4.43  
(มาก)  

เวลาท างานฉนัค านึง ถึง
จุดสนใจและความ
ตอ้งการของคนท่ีฉนั
ก าลงัท างานให ้

0 
 

3 
(1.0) 

26 
(8.5) 

120 
(39.3) 

127 
(41.6) 

29 
(9.5) 

0.82 4.50  
(มาก) 

ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า 
แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มด
แรงหรือหมดสภาพ 

0  
(0.0) 

0 
(0.0) 

24 
(7.9) 

115 
(37.7) 

132 
(43.3) 

34 
(11.1) 

0.79  4.58 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.50 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50  ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มด
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แรงหรือหมดสภาพ อุปนิสัยยอ่ยเวลาท างาน ฉนัค านึงถึงจุดสนใจและความตอ้งการของคนท่ีฉนัก าลงั
ท างานให ้และอุปนิสัยยอ่ยฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต การงาน ครอบครัว 
เพื่อนและอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 , 4.50  
และ 4.43  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่23 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 1  
บี-โปรแอกทีฟ 

อุปนิสัยที่  1 
บ-ีโปรแอกทฟี 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัควบคุมชีวติ
ตวัเองได ้

0  
(0.0) 

1 
(0.3) 

29 
(9.5) 

96 
(31.5) 

130 
(42.6) 

49 
(16.1) 

0.87 
 

4.65  
(มาก) 

ฉนัทุ่มเท
ความสามารถในส่ิง
ท่ีฉนัสามารถท าได้
มากกวา่ในส่ิงท่ีฉนั
ไม่สามารถท าได ้

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

21 
(6.9) 

103 
(33.8) 

136 
(44.6) 

45 
(14.8) 

0.81 
 

4.67 
(มาก) 

ฉนัรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการ
กระท าของฉนั
มากกวา่ท่ีจะโทษ
ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 

 1  
(0.3) 

 

1 
(0.3) 

24 
(7.9) 

97 
(31.8) 

139 
(45.6) 

43 
(14.1) 

0.85 
 

4.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
  4.65 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัทุ่มเทความสามารถในส่ิงท่ีฉนัสามารถ



 

38 
 

ท าไดม้ากกวา่ในส่ิงท่ีฉนัไม่สามารถท าได ้ อุปนิสัยยอ่ยฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้และอุปนิสัยยอ่ยฉนั
รับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ท่ีจะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้งมีค่าเฉล่ียอุปนิสัย
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67, 4.65 และ 4.64 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่24 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ 

อุปนิสัยที่  2 
เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไรใน
ชีวิต 

1 
(0.3) 

 

2 
(0.7) 

24 
(7.9) 

97 
(31.8) 

110 
(36.1) 

71 
(23.3) 

0.95 
 

4.72  
(มาก) 

ฉนัจดัการและ
ตระเตรียมส่ิงต่างๆ เป็น
อยา่งดีเพ่ือหลีก เล่ียง
การกระท าแบบเร่งด่วน
หรือแบบฉุกเฉิน 

   1 
(0.3) 

2 
(0.7) 

35 
(11.5) 

126 
(41.3) 

118 
(38.7) 

23 
(7.5) 

0.84 
 

4.40  
(มาก) 

ฉนัเร่ิมตน้แต่ละสปัดาห์
ดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจน
วา่ ฉนัตอ้งการท าอะไร
ใหส้ าเร็จ 

  1  
(0.3) 

4 
(1.3) 

50 
(16.4) 

129 
(42.3) 

98 
(32.1) 

23 
(7.5) 

0.89 
 

4.27  
(ค่อนขา้ง
มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.47 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 24 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ

อยูใ่นระดบัค่อนมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไรในชีวิต และอุปนิสัยยอ่ยฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งดีเพื่อหลีกเล่ียง
การกระท าแบบเร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉินมีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 
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และ 4.40 ส่วนอุปนิสัยยอ่ยฉนัเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์ดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ฉนัตอ้งการอะไรใหส้ าเร็จ
มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 
ตารางที ่25 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญั
ก่อน 

อุปนิสัยที่  3 
ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัมีวนิยัในการท า
ตามแผนต่างๆ (ไม่
ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่
ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า 
และอ่ืนๆ) 

0  
(0.0 

8 
(2.6) 

77 
(25.2) 

108 
(35.4) 

96 
(31.5) 

16 
(5.2) 

0.93 
 

4.11 
(ค่อนขา้ง
มาก) 

ฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรม
ต่างๆ ท่ีส าคญัท่ีตอ้ง
ท าในชีวติหายไป
เพราะกิจกรรมท่ี
วุน่วายอ่ืนๆ ในแต่ละ
วนั 

 1 
(0.3) 

5 
(1.6) 

62 
(20.3) 

130 
(42.6) 

85 
(27.9) 

22 
(7.2) 

0.91 
 

4.18  
(ค่อนขา้ง
มาก) 

ส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุก
วนัมีความหมายและ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายท่ี
วางไวใ้นชีวติ 

  0  
(0.0) 

3  
(1.0) 

31 
(10.2) 

119 
(39.0) 

121 
39.7) 

31 
(10.2) 

0.85 
 
 

4.48  
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
 4.26 
(ค่อน 

ข้างมาก) 
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 จากตารางท่ี 25 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อนอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.26 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมี
ความหมายและเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวใ้นชีวติ มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ส่วนอุปนิสัยยอ่ยฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่างๆ ท่ีส าคญัท่ีตอ้งท าในชีวิต
หายไปเพราะกิจกรรมท่ีวุน่วายอ่ืนๆ ในแต่ละวนั และอุปนิสัยยอ่ยฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ 
(ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ) มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และ 4.11 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่26  แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะ 

อุปนิสัยที่  4 
การคิดแบบชนะ/ชนะ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัใหค้วามส าคญักบั
ความส าเร็จของผูอ่ื้น
เท่าๆ กบัของฉนัเอง 

  1  
(0.3) 

1 
(0.3) 

35 
(11.5) 

122 
(40.0) 

116 
(38.0) 

30 
(9.8) 

0.86 
 

4.45  
(มาก) 

ฉนัใหค้วามร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น 

  0  
(0.0) 

  0  
(0.0) 

25 
(8.2) 

104 
(34.1) 

140 
(45.9) 

36 
(11.8) 

0.80 
 

4.61  
(มาก) 

เวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
ฉนัพยายามหาวธีิท่ีท า
ใหทุ้กฝ่ายได้
ประโยชน์ 

  0  
(0.0) 

  2  
(0.7) 

29 
(9.5) 

123 
(40.3) 

120 
(39.3) 

31 
10.2) 

0.83 
 

4.49  
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.52 
(มาก) 

  
 จากตารางท่ี 26 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น   อุปนิสัย
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ยอ่ยเวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ฉนัพยายามหาวธีิท่ีท าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ และอุปนิสัยยอ่ยฉนัให้
ความส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่าๆ กบัของฉนัเอง มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61, 4.49 และ 4.45 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่27 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจ
ผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 

อุปนิสัยที่  5 
การเข้าใจผู้อืน่ 
ก่อนจะให้ผู้อืน่ 

เข้าใจเรา 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัเป็นคนอ่อนไหว
ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น 

 1 
(0.3) 

4 
(1.3) 

25 
(8.2) 

101 
(33.1) 

116 
(38.0) 

58 
(19.0) 

0.95 
 

4.64  
(มาก) 

ฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของ
ผูอ่ื้น 

  1  
(0.3)  

 

  3  
(1.0) 

 

23 
(7.5) 

97 
(31.8) 

139 
(45.6) 

42 
13.8 

0.87 4.63 
(มาก) 

เวลาฟัง ฉนัพยายาม
ท าความเขา้ใจผูพ้ดู
จากมุมมองของผูพู้ด 
ไม่ใช่แค่จากมุมมอง
ของฉนัเท่านั้น 

  0  
(0.0)  

 

1 
(0.3) 

27 
(8.9) 

105 
(34.4) 

126 
(41.3) 

46 
(15.1) 

0.86 
 

 4.62 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.63  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 27 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจเราอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น อุปนิสัยยอ่ยฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น และอุปนิสัยยอ่ยเวลาฟัง 
ฉนัพยายามท าความเขา้ใจผูพู้ดจากมุมมองของผูพ้ดู ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉนัเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 , 4.63 และ 4.64 ตามล าดบั 
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 ตารางที ่28 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงั
ประสานความต่าง 

อุปนิสัยที่  6 
การผนึกพลงั 

ประสานความต่าง 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

ค่อนขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัใหค้วามส าคญั
และคน้หาส่ิงท่ีอยู่
ภายในใจของผูอ่ื้น 

1  
(0.3) 

0.0 
(0.0) 

32 
(10.5) 

124 
(40.7) 

116 
(38.0) 

32 
(10.5

) 

0.84 
 

4.48  
(มาก) 

ฉนัเป็นคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์
ในการแสวงหา
แนวความคิดและ
วธีิแกไ้ขปัญหาท่ี
แปลกใหม่และดีกวา่ 

  0  
(0.0) 

 2 
(0.7) 

39 
(12.8) 

122 
(40.0) 

113 
37.0) 

29 
(9.5) 

0.86 
 

4.42  
(มาก) 

ฉนัชอบกระตุน้ให้
ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น 

 0 
(0.0) 

7 
(2.3) 

50 
(16.4) 

105 
(34.4) 

100 
(32.8) 

43 
(14.1

) 

1.0 
 

4.40 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.43   
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 28 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่างอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัใหค้วามส าคญัและคน้หาส่ิงท่ี
อยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น อุปนิสัยยอ่ยฉนัเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการแสวงหาแนวความคิดและ
วธีิแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่และดีกวา่ และอุปนิสัยยอ่ยฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น มี
ค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 , 4.42 และ 4.40 ตามล าดบั 
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 ตารางที ่29 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือย
ใหค้มอยูเ่สมอ 

อุปนิสัยที่  7 
การลบัเลือ่ยให้คม 

อยู่เสมอ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน 
(ร้อยละ) S.D. 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้ง
นอ้ย 

คอ่นขา้ง 
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ฉนัใหค้วามส าคญักบั
สุขภาพทางการและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของ
ฉนั 

  0  
(0.0) 

1 
(0.3) 

37 
(12.1) 

108 
(35.4) 

109 
(35.7) 

50 
(16.4) 

0.92 
 

4.56  
(มาก) 

ฉนัพยายามอยา่งมาก
ท่ีจะสร้างและ
ปรับปรุง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 1 
(0.3) 

3 
(1.0) 

19 
(6.2) 

104 
(34.1) 

134 
(43.9) 

44 
(14.4) 

0.86 
 

4.64  
(มาก) 

ฉนัใชเ้วลาในการหา
ความหมายและ
ความสุขในชีวติ 

2  
0.7) 

2  
(0.7) 

18 
(5.9) 

98 
(32.1) 

120 
(39.3) 

65 
(21.3) 

0.93 
 

4.73  
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.64 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 29 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมออยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสัยยอ่ยฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและ
ความสุขในชีวติ อุปนิสัยยอ่ยฉนัพยายามอยา่งมากท่ีจะสร้างและปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และ
อุปนิสัยยอ่ยฉนัพยายามอยา่งมากท่ีจะสร้างและปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73, 4.64 และ 4.56 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 30 สรุปค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง แยกแสดงรายอุปนิสัย และกลุ่มอุปนิสัย 

อุปนิสัย คะแนนเฉลีย่ แปลผล 
บญัชีออมใจ 4.48 มาก 
ความสมดุลของการด าเนินชีวติ 4.50 มาก 
อุปนิสัยท่ี  1  บี-โปรแอกทีฟ 4.65 มาก 
อุปนิสัยท่ี  2  เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 4.47 มาก 
อุปนิสัยท่ี  3  ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 4.26 ค่อนขา้งมาก 
อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ 4.52 มาก 
อุปนิสัยท่ี  5  การเขา้ใจคนอ่ืน  ก่อนใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา 4.63 มาก 
อุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลงัประสานความต่าง 4.43 มาก 
อุปนิสัยท่ี  7  การลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 4.64 มาก 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยท่ี 1, 2, 3 และอุปนิสัยท่ี 7) 

4.50 มาก 

กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม 
 (อุปนิสัยท่ี 4, 5, 6 และอุปนิสัยท่ี 7) 

4.55 มาก 

ภาพรวมเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
(อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7) 

4.51 มาก 

 
 จากตารางท่ี 30 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัยในอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัย
ท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจคนอ่ืน ก่อนใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 การ
คิดแบบชนะ/ชนะ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต บญัชีออมใจ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายใน
ใจ และ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65, 4.64, 
4.63, 4.52, 4.50, 4.48, 4.47 และ 4.43 ตามล าดบั ส่วนอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอุปนิสัยพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และกลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55, 4.51 และ 4.50 ตามล าดบั  
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 การวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างอุปนิสัย และกลุ่มอุปนิสัย 
  ผูศึ้กษาตอ้งการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จึงเลือกใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson 
Product-moment Correlation Coefficient) ในการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ และท าการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ดงัตารางท่ี 32 
 
 ตารางที ่31 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และ 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  

อุปนิสัย 
Correlation coefficient 

       

A  A      ระดบัความสัมพนัธ์ 

B 0.577** B    มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

C1 0.472** 0.650** C1   มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดบัต า่ 
D2 0.486** 0.653** 0.610** D2   
E3 0.440** 0.585** 0.464** 0.603**  E3     
F4 0.504** 0.563** 0.583** 0.591** 0.573** F4     
G5 0.417** 0.398**  0.521** 0.427** 0.342** 0.580** G5    
H6 0.448** 0.517** 0.566** 0.565** 0.523** 0.567** 0.527**  H6  
I7 0.398** 0.606** 0.517** 0.450** 0.436** 0.473** 0.475** 0.552** I7  

** ระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .01 
A คือ บญัชีออมใจ 
B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
C1 คือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 
D2 คือ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
E3 คือ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
F4 คือ อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ 
G5 คือ อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
H6 คือ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง 
I 7 คือ อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
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 จากตารางท่ี 31 พบวา่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ทั้ง 7 ประการมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  บญัชีออมใจ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมีความสัมพนัธ์กบัความสมดุล
ในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอต ่าท่ีสุด 
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมีความสัมพนัธ์
กบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ สูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราต ่าท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมีความสัมพนัธ์กบั
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนต ่าท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา ต ่าท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 5 
การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราต ่าท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 7 
การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ ต ่าท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุก
อุปนิสัย โดยมีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบั
อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อนต ่าท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย  โดย
มีความสัมพนัธ์กบัอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบับญัชีออมใจต ่า
ท่ีสุด 
 อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทุกอุปนิสัย โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบับญัชีออมใจต ่าท่ีสุด 
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ส่วนที ่3  การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบัระดับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่ม
อุปนิสัยชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผล
สูง   
 
   3.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (T-test) และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison  test) ใชว้ธีิของ Scheffe เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเป็นรายคู่  
ดงัตารางท่ี 33- 123 
 
  3.2 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
โดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient)  ดงัตารางท่ี 124 
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ตารางที ่32 เลขท่ีของสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม  (t-Test) 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

ปัจจัยทีน่ ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 
A B C D E 

เพศ 1 2 3 4 5 
ช่วงอาย ุ 6 7 8 9 10 
ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 11 12 13 14 15 
สาขาวชิา 16 17 18 19 20 
ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 21 22 23 24 25 
ช่วงผลการเรียนเฉล่ียสะสม 26 27 28 29 30 
ล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 31 32 33 34 35 
จ านวนพี่นอ้ง 36 37 38 39 40 
บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 41 42 43 44 45 
สถานภาพของบิดา/มารดา 46 47 48 49 50 
อาชีพของบิดา 51 52 53 54 55 
อาชีพของมารดา 56 57 58 59 60 
ช่วงจ านวนเพื่อนสนิท 61 62 63 64 65 
การท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 66 67 68 69 70 
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา 71 72 73 74 75 
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 76 77 78 79 80 
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให ้ 81 82 83 84 85 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง 86 87 88 89 90 
หมายเหตุ A  คือ ระดบับญัชีออมใจ 
 B  คือ ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 C  คือ ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน (อุปนิสัยท่ี 1, 2, 3 และ 7) 
 D  คือ ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม (อุปนิสัยท่ี 4, 5, 6 และ 7)  
 E  คือ ระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสัย 1 ถึง 7) 
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สมมติฐานที่ 1 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่าง
กนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

           ระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่33  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามเพศ 
33.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 107 4.38 0.64 0.06  
หญิง 198 4.53 0.63 0.04  

 

33.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.010 0.921 -2.033 303 0.043 

 

 จากตารางท่ี 33 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจมากกวา่เพศชาย  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.921 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
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t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.043 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีเพศแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 2 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเพศ 
34.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 8 4.42 0.62 0.06 
หญิง 183 4.55 0.69 0.05 

 
34.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.148 0.285 -1.659 303 0.098 
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 จากตารางท่ี 34 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต
มากกวา่เพศชาย เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.285 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.098 มากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  เพศ
แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 3 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเพศ 
35.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 107 4.48 0.56 0.05 
หญิง 198 4.52 0.55 0.04 
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35.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัย 
เพือ่ชัยชนะ 
ส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.809 0.369 -.550 303 0.583 

 จากตารางท่ี 35 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนมากกวา่เพศชาย เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.369 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.583 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีเพศ
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 4 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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ตารางที ่36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเพศ 
36.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 107 4.51 0.61 0.06 
หญิง 198 4.58 0.56 0.04 

 
36.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัย 
เพือ่ชัยชนะ 
ในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.025 0.312 -.932 303 0.352 

   
 จากตารางท่ี 36 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมมากกวา่เพศชาย เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.312 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.352 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีเพศ
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 5 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม  7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม   
         7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม  
        7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
   

ตารางที ่37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ าแนก
ตามเพศ 
37.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 107 4.48 0.56 0.05 
หญิง 198 4.53 0.53 0.04 

 
37.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.281 0.259 -.824 303 0.411 

 
 จากตารางท่ี 37 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มากกวา่เพศชาย เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for 
Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.259 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.411 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีเพศแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 6 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่าง
กนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามอายุ 
38.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อายุ  
(ปี) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 ปี 68 4.46 0.63 0.08 
20-21 ปี 155 4.40 0.64 0.05 
22-23 ปี 82 4.63 0.63 0.07 

 
38.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.357 2 302 0.700 

  
38.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.911 2 1.456 3.627 0.028 
ภายในกลุ่ม 121.186 302 0.401   

รวม 124.097 304    



 

56 
 

38.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

อายุ (i) อายุ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-j) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

18-19 20-21 0.059 0.092 0.817 
 22-23 -0.173 0.104 0.250 

20-21 22-23 -0.232 0.087 0.029* 
  
 จากตารางท่ี 38 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 22-23 ปี มีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจสูงท่ีสุด 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.700 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.028 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีระดบับญัชีออมใจแตกต่าง
กนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
ระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ อาย ุ 20-21 ปี กบัอาย ุ 22-23 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจนอ้ยกวา่ นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ22-23 ปี 2 โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.232 
 
สมมติฐานที่ 7 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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 ตารางที ่39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาย ุ
39.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อายุ  
(ปี) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 ปี 68 4.44 0.61 0.07 
20-21 ปี 155 4.39 0.66 0.05 
22-23 ปี 82 4.78 0.67 0.07 

 
39.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.493 2 302 0.611 

 
39.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.699 2 4.349 10.262 0.000 
ภายในกลุ่ม 127.991 302 024   

รวม 136.690 304    
 
39.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

อายุ (i) อายุ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i- j) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

18-19 20-21 0.049 0.095 0.874 
 22-23 -0.344 0.107 0.006* 

20-21 22-23 -0.393 0.089 0.000* 
  
 จากตารางท่ี 39 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 22-23 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่า
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ท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.611 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุด
ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ 
Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ อาย ุ 18-19 ปี 
กบัอาย ุ22-23 ปี และอาย ุ20-21 ปี กบัอาย ุ22-23 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาท่ีมี
อาย ุ18-19 ปี มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ22-23 ปี และนกัศึกษา
ท่ีมีอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ22-23 ปี โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.344 และ 0.393 ตามล าดบั 
  

สมมติฐานที่ 8 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาย ุ
40.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อายุ  
(ปี) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 ปี 68 4.43 0.55 0.07 
20-21 ปี 155 4.44 0.52 0.04 
22-23 ปี 82 4.69 0.57 0.06 
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40.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.930 2 302 0.396 
  
40.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.836 2 1.918 6.583 0.002 
ภายในกลุ่ม 87.985 302 0.291   

รวม 91.821 304    
 
40.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

อายุ (i) อายุ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i- j) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

18-19 20-21 -0.003 0.079 0.999 
 22-23 -0.255 0.089 0.017* 

20-21 22-23 -0.252 0.074 0.003* 
  
  จากตารางท่ี 40 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ22-23 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ18-19 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.396 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง สามชุด
ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดย
วธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ อาย ุ18-19 
ปี กบัอาย ุ 22-23 ปี  และอาย ุ 20-21 ปี  กบัอาย ุ22-23 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอายุ 18-19 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่
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นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ22-23 ปี และนกัศึกษาท่ีมีอายุ 20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ 22-23 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.255 และ 0.252  ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที่ 9 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
  
ตารางที ่41  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอายุ 
41.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อายุ  
(ปี) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 ปี 68 4.49 0.59 0.07 
20-21 ปี 155 4.48 0.57 0.05 
22-23 ปี 82 4.75 0.55 0.06 

 
41.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.233 2 302 0.792 
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41.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.208 2 2.104 6.547 0.002 
ภายในกลุ่ม 97.064 302 0.321   

รวม 101.272 304    
 
41.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

อายุ (i) อายุ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-j) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

18-19 20-21 0.010 0.082 0.993 
 22-23 -0.258 0.093 0.022* 

20-21 22-23 -0.268 0.077 0.003* 
  
 จากตารางท่ี 41 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 22-23 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.792 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง
สามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
อายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณ
โดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ อาย ุ
18-19 ปี กบัอาย ุ 22-23 ปี  และอาย ุ 20-21 ปี  กบัอาย ุ22-23 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอายุ 18-19 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมนอ้ยกวา่
นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ22-23 ปี และนกัศึกษาท่ีมีอายุ 20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ 22-23 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.258 และ 0.268 ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่ 10 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม  
         7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม  
         7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ าแนก
ตามอายุ 
42.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อายุ  
(ปี) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 ปี 68 4.46 0.55 0.07 
20-21 ปี 155 4.44 0.51 0.04 
22-23 ปี 82 4.69 0.54 0.06 

 
42.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.045 2 302 0.956 
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42.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.670 2 1.835 6.592 0.002 
ภายในกลุ่ม 84.081 302 0.278   

รวม 87.751 304    
  
42.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

อายุ (i) อายุ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-j) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

18-19 20-21 .016 0.077 0.979 
 22-23 -0.236 0.087 0.025* 

20-21 22-23 -0.252 0.072 0.003* 
  
 จากตารางท่ี 42 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 22-23 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั 0.956 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ อาย ุ18-19 ปี กบัอาย ุ 22-23 ปี  และอาย ุ 20-21 ปี กบั
อาย ุ22-23 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอายุ 18-19 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ22-23 ปี และ
นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลนอ้ยกวา่นกัศึกษา
ท่ีมีอาย ุ 22-23 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.236 และ 0.252 ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่ 11 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมีบญัชีออม
ใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05  
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั         
          มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั       
          มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามชั้นปี 
43.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปี 
 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ปีท่ี  1 71 4.40 0.62 0.07 
ปีท่ี  2 83 4.41 0.61 0.07 
ปีท่ี  3 77 4.42 0.66 0.08 
ปีท่ี  4 74 4.69 0.63 0.07 

 
43.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.662 3 301 0.576 
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43.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.386 3 1.462 3.676 0.013 
ภายในกลุ่ม 119.710 301 0.398   

รวม 124.097 304    
 
43.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

ช้ันปี 
 (i) 

ช้ันปี 
 (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 -0.015 0.102 0.886 
 ปีท่ี  3 -0.017 0.104 0.874 
 ปีท่ี  4 -0.290 0.105 0.006* 

ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 -0.002 0.100 0.985 
 ปีท่ี  4 -0.276 0.101 0.007* 

ปีท่ี  3 ปีท่ี  4 -0.274 0.103 0.008* 
  
 จากตารางท่ี 43 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.576 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ ชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 2 กบัชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 3 
กบัชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มี
บญัชีออมใจนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี
ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีบญัชีออมใจนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4  และ
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นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 มีบญัชีออมใจนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.290, 0.276 และ 0.274 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่ 12 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั                    
         มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั      
           มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามชั้นปี 
44.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปี 
 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ปีท่ี  1 71 4.40 0.60 0.07 
ปีท่ี  2 83 4.35 0.68 0.07 
ปีท่ี  3 77 4.45 0.64 0.07 
ปีท่ี  4 74 4.83 0.65 0.08 

 

44.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.347 3 301 0.792 
  

 
 



 

67 
 

44.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 10.983 3 3.661 8.766 0.000 
ภายในกลุ่ม 125.707 301 0.418   

รวม 136.690 304    
 
44.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

ช้ันปี 
 (i) 

ช้ันปี 
 (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 0.054 0.104 0.965 
 ปีท่ี  3 -0.042 0.106 0.984 
 ปีท่ี  4 -0.430 0.107 0.001* 

ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 -0.096 0.102 0.828  
 ปีท่ี  4 -0.484 0.103 0.000* 

ปีท่ี  3 ปีท่ี  4 -0.387 0.105 0.004* 
 
 จากตารางท่ี 44 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ
ต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.792 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงั
ศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณ
โดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ จึงท าการการ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่  
ผลปรากฏวา่ ชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 2 กบัชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 3 กบัชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความสมดุลในการด าเนินชีวิต
นอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษา
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ชั้นปีท่ี 2 มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4  
และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 มีความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.430, 0.484 และ 
0.387 ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที่ 13 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  
          มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

  
ตารางที่ 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามชั้นปี 
45.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปี 
 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ปีท่ี  1 71 4.39 0.55 0.06 
ปีท่ี  2 83 4.45 0.47 0.05 
ปีท่ี  3 77 4.43 0.58 0.07 
ปีท่ี  4 74 4.74 0.55 0.06 

 

45.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.587 3 301 0.193 
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45.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.762 3 1.921 6.718 0.000 
ภายในกลุ่ม 86.059 301 0.286   

รวม 91.821 304    
 
45.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

ช้ันปี 
 (i) 

ช้ันปี 
 (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i- j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 -0.055 0.086 0.938 
 ปีท่ี  3 -0.039 0.088 0.979 
 ปีท่ี  4 -0.350 0.089 0.002* 

ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 0.017 0.085 0.998 
 ปีท่ี  4 -0.295 0.085 0.009* 

ปีท่ี  3 ปีท่ี  4 -0.311 0.087 0.006* 
  
 จากตารางท่ี 45 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.193ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการการ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ 
ผลปรากฏวา่ ชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 2 กบัชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 3 กบัชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี
ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี



 

70 
 

ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4  และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 มีระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.350, 0.295 และ 0.311 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่ 14 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  
            มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
  
ตารางที ่46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามชั้นปี 
 46.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปี 
 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ปีท่ี  1 71 4.47 0.59 0.07 
ปีท่ี  2 83 4.49 0.55 0.06 
ปีท่ี  3 77 4.48 0.61 0.07 
ปีท่ี  4 74 4.78 0.51 0.06 

  
46.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.890 3 301 0.131 
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46.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.859 3 1.620 5.057 0.002 
ภายในกลุ่ม 96.413 301 0.320   

รวม 101.272 304    
 
46.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

 ช้ันปี 
 (i) 

ช้ันปี 
 (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i- j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 -0.020 0.091 0.997 
 ปีท่ี  3 -0.012 0.093 0.999 
 ปีท่ี  4 -0.305 0.094 0.016* 

ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 0.008 0.090 1.000 
 ปีท่ี  4 -0.285 0.090 0.021* 

ปีท่ี  3 ปีท่ี  4 -0.293 0.092 0.019* 
  
 จากตารางท่ี 46 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.131
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการการ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ 
ผลปรากฏวา่ ชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 2 กบัชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 3 กบัชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี
ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี
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ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4  และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 มีระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.305, 0.285 และ 0.293 ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที่ 15 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  
         มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  
         มีระดบัภาพรวม  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

  
ตารางที ่47  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ าแนก
ตามชั้นปี 
47.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปี 
 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ปีท่ี  1 71 4.43 0.55 0.07 
ปีท่ี  2 83 4.46 0.48 0.05 
ปีท่ี  3 77 4.44 0.56 0.06 
ปีท่ี  4 74 4.74 0.51 0.06 
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47.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.686 3 301 0.170 
  
47.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.942 3 1.647 5.988 0.001 
ภายในกลุ่ม 82.809 301 0.275   

รวม 87.751 304    
 
47.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

 ช้ันปี 
 (i) 

ช้ันปี 
 (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 -0.030 0.085 0.988 
 ปีท่ี  3 -0.014 0.086 0.999 
 ปีท่ี  4 -0.312 0.087 0.006* 

ปีท่ี  2 ปีท่ี  3 0.016 0.083 0.998 
 ปีท่ี  4 -0.281 0.084 0.011* 

ปีท่ี  3 ปีท่ี  4 -0.297 0.085 0.008* 
  
 จากตารางท่ี 47 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.170 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความ
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แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ ชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 4  ชั้นปีท่ี 2 กบัชั้นปี
ท่ี 4 และ ชั้นปีท่ี 3 กบัชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี
ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้น
ปีท่ี 4  และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.312, 0.281 และ 0.297 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่ 16 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
         มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
          มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 

  
ตารางที ่48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามสาขาวชิา 
48.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เศรษฐศาสตร์ 98 4.45 0.61 0.06 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120 4.54 0.69 0.06 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
87 4.41 0.60 0.06 
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 48.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.121 2 302 0.122 
 
48.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 0.953 2 0.476 1.168 0.312 
ภายในกลุ่ม 123.144 302 0408   

รวม 124.097 304    
 

 จากตารางท่ี 48 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.122
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.312ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีท่ีศึกษาในสาขาแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 17 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั มีความสมดุล
ในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
          มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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 ตารางที ่49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต จ าแนกตามสาขาวชิา 
49.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เศรษฐศาสตร์ 98 4.48 0.61 0.06 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120 4.51 0.73 0.07 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
87 4.52 0.67 0.07 

  
49.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.986 2 302 0.052 

 
49.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .099 2 0.049 0.109 0.897 
ภายในกลุ่ม 136.591 302 0.452   

รวม 136.690 304    
 
 จากตารางท่ี 49 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.052 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.897 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีศึกษาสาขาวชิาแตกต่างกนั มีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 18 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
          มีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

  
ตารางที ่50 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามสาขาวชิา 
50.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เศรษฐศาสตร์ 98 4.48 0.48 0.05 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120 4.53 0.64 0.06 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
87 4.49 0.49 0.05 

  
50.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
8.350 2 302 0.000 

  
 จากตารางท่ี 50 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 
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0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดแตกต่างกนั จึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่ 19 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
          มีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 

  
ตารางที ่51 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคมจ าแนกตามสาขาวชิา 
51.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เศรษฐศาสตร์ 98 4.51 0.52 0.05 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120 4.57 0.65 0.06 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
87 4.59 0.53 0.06 

  
51.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.040 2 302 0.049 
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 จากตารางท่ี  51  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.049 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดแตกต่างกนั จึงไม่ท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่ 20 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั มีระดบั
ภาพรวมเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
         มีระดบัภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีศึกษาในสาขาวชิาแตกต่างกนั 
          มีระดบัภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

  
ตารางที ่52 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ าแนก
ตามสาขาวชิา 
52.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เศรษฐศาสตร์ 98 4.48 0.46 0.05 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120 4.53 0.63 0.06 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
87 4.53 0.48 0.05 
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52.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7.785 2 302 0.001 
  
 จากตารางท่ี 52 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุดเท่ากนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ 
มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดแตกต่างกนั จึงไม่ท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียต่อ 
  
สมมติฐานที่ 21 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
         แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
         แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่53  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุด 
53.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียนเฉลี่ยภาค

การศึกษาล่าสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 105 4.48 0.63 0.06 
2.51-3.25 145 4.46 0.65 0.05 
3.26-4.00 55 4.53 0.65 0.09 

  
53.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.064 2 302 0.938 

 
53.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 0.244 2 0.122 0.298 0.743 
ภายในกลุ่ม 123.853 302 0.410   

รวม 124.097 304    
 
 จากตารางท่ี 53 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00
มีบญัชีออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.51-3.25 มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.938
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.743ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 22 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
แตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
            แตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวิต ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 

         แตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่54 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
54.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 105 4.39 0.68 0.07 
2.51-3.25 145 4.49 0.65 0.05 
3.26-4.00 55 4.77 0.65 0.09 

 
54.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.013 2 302 0.987 
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54.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่
ก าลงัสอง 

F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.353 2 2.676 6.154 0.002 
ภายในกลุ่ม 131.337 302 0.435   

รวม 136.690 304    
 

54.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

(i) 

ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

(j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

1.76-2.50 2.51-3.25 -0.100 0.085 0.497 
 3.26-4.00 -0.382 0.110 0.003* 

2.51-3.25 3.26-4.00 -0.282 0.104 0.027* 
  

   จากตารางท่ี 54 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 
มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.987 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั มี
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ ผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50 กบัผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00  และผลการ
เรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.51-3.25 กบัผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50  มีความสมดุลใน
การด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-
4.00 และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.51-3.25 มีความ
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สมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
ช่วง 3.26-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.382 และ 0.282 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่ 23 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
แตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
            แตกต่างกนั  มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 

         แตกต่างกนั  มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั   
  
ตารางที ่55 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน จ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
55.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 105 4.46 0.55 0.05 
2.51-3.25 145 4.48 0.55 0.05 
3.26-4.00 55 4.65 0.55 0.07 

 
55.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.023 2 302 0.978 
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55.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.355 2 0.677 2.261 0.106 
ภายในกลุ่ม 90.467 302 0.300   

รวม 91.821 304    
 
   จากตารางท่ี 55 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 
มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.978 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.106 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั   
 
สมมติฐานที่ 24 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
แตกต่างกนั มีระดบั อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด    
         แตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
            แตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม จ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
56.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 105 4.51 0.54 0.05 
2.51-3.25 145 4.52 0.60 0.05 
3.26-4.00 55 4.73 0.57 0.08 

 
56.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.436 2 302 0.647 

 
56.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.007 2 1.003 3.053 0.049 
ภายในกลุ่ม 99.265 302 0.329   

รวม 101.272 304    
 
56.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

(i) 

ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

(j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

1.76-2.50 2.51-3.25 -0.004 0.073 0.962 
 3.26-4.00 -0.213 0.095 0.026* 

2.51-3.25 3.26-4.00 -0.209 0.091 0.022* 
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   จากตารางท่ี 56 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 
มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.647 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.049 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณ
โดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ผลปรากฏวา่ ผล
การเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50 กบัผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-
4.00 และผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.51-3.25 กบัผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
ช่วง 3.26-4.00 นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50 มี
ระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดช่วง 2.51-3.25 มีระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผล
การเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.213 และ 0.209 
ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที่ 25 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05  
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
            แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
           ไม่แตกต่างกนั 
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H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด  
         แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
         แตกต่างกนั 

  
ตารางที ่57 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ าแนก
ตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
57.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียนเฉลี่ยภาค

การศึกษาล่าสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 105 4.46 0.53 0.05 
2.51-3.25 145 4.49 0.54 0.04 
3.26-4.00 55 4.67 0.54 0.07 

 
57.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.021 2 302 0.979 

 
57.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.627 2 0.814 2.853 0.059 
ภายในกลุ่ม 86.124 302 0.285   

รวม 87.751 304    
 
 จากตารางท่ี 57 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 
มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการ
เรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.979 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
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ขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.059 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั    
 
สมมติฐานที่  26 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีบญัชี
ออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05  
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั   
           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั   
           มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่58 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
58.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 101 4.45 0.60 0.06 
2.51-3.25 171 4.49 0.65 0.05 
3.26-4.00 33 4.51 0.69 0.12 

 

58.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.405 2 302 0.667 
  

 



 

90 
 

58.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 0.160 2 0.080 0.195 0.823 
ภายในกลุ่ม 123.936 302 0.410   

รวม 124.097 304    
  
 จากตารางท่ี 58 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ
ต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.667 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุด
ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 0.823 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั    
 
สมมติฐานที่ 27 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั   
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั   
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่59 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ียสะสม 
59.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 101 4.42 0.68 0.07 
2.51-3.25 171 4.52 0.67 0.05 
3.26-4.00 33 4.68 0.62 0.11 

 
59.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.072 2 302 0.931 

  

59.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.693 2 0.846 1.894 0.152 
ภายในกลุ่ม 134.997 302 0.447   

รวม 136.690 304    
 

 จากตารางท่ี 59 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ีย
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 1.76-2.50 มี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.931 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.152 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่
แตกต่างกนั    
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สมมติฐานที่ 28 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั           
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั      
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่ 60  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ียสะสม 
60.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 101 4.48 0.55 0.05 
2.51-3.25 171 4.50 0.56 0.04 
3.26-4.00 33 4.58 0.51 0.09 

 
60.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.051 2 302 0.950 
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60.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .252 2 0.126 0.415 0.661 
ภายในกลุ่ม 91.570 302 0.303   

รวม 91.821 304    
 
 จากตารางท่ี 60 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 1.76-2.50 มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.950 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.661 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตนไม่แตกต่างกนั    
 
สมมติฐานที่ 29 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มี 

         ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มี   
         ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่61 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ียสะสม 
61.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 101 4.52 0.56 0.06 
2.51-3.25 171 4.54 0.59 0.04 
3.26-4.00 33 4.71 0.55 0.10 

 
61.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.066 2 302 0.936 

 
61.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .976 2 0.488 1.470 0.232 
ภายในกลุ่ม 100.296 302 0.332   

รวม 101.272 304    
 
 จากตารางท่ี  61  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมช่วง 1.76-
2.50 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.936 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.232 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 30 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั มี
ระดบัภาพรวม 7อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  
         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั 
         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
         แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่62 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
62.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ผลการเรียน
เฉลีย่สะสม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.76-2.50 101 4.48 0.54 0.05 
2.51-3.25 171 4.51 0.54 0.04 
3.26-4.00 33 4.64 0.51 0.09 

 
62.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.150 2 302 0.861 
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62.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .654 2 0.327 1.134 0.323 
ภายในกลุ่ม 87.097 302 0.288   

รวม 87.751 304    
 
 จากตารางท่ี 62 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 
มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.861 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึง
ท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เทา่กบั 0.323 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั    
 
สมมติฐานที่ 31 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั 
มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
         แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
         แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 
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ตารางที ่63 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ  จ  าแนกตามล าดบัการเป็นบุตร 
ในครอบครัว   
63.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ล าดับการเป็นบุตร
ในครอบครัว 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ลูกคนโต 95 4.45 0.61 0.06 
ลูกคนกลาง 24 4.33 0.79 0.16 
ลูกคนเล็ก 119 4.54 0.65 0.06 
ลูกคนเดียว 67 4.45 0.62 0.08 

 
63.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.094 3 301 0.352 

 
63.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.073 3 0.358 0.875 0.454 
ภายในกลุ่ม 123.024 301 0.409   

รวม 124.097 304    
 
 จากตารางท่ี 63  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนเล็ก มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนกลาง มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.095 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.454 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั มี
ระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 32  
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  
มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
         แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
         แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่ 64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต จ  าแนกตามล าดบัการเป็น
บุตรในครอบครัว   
64.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ล าดับการเป็นบุตร
ในครอบครัว 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ลูกคนโต 95 4.54 0.67 0.07 
ลูกคนกลาง 24 4.29  0.71 0.15 
ลูกคนเล็ก 119 4.54 0.69 0.06 
ลูกคนเดียว 67 4.47 0.61 0.08 

 
64.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.347 3 301 0.792 
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64.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.432 3 0.477 1.062 0.365 
ภายในกลุ่ม 135.258 301 0.449   

รวม 136.690 304    
 
 จากตารางท่ี 64 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนโต และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนเล็ก มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มความสมดุลในการด าเนินชีวติสูงท่ีสุด เท่ากนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนกลาง มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.792 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.365 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั มี
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 33 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั 
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
         แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
         แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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 ตารางที ่65 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน จ าแนกตาม 
ล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
65.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ล าดับการเป็นบุตร
ในครอบครัว 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ลูกคนโต 95 4.49 0.53 0.05 
ลูกคนกลาง 24 4.35 0.57 0.12 
ลูกคนเล็ก 119 4.56 0.58 0.05 
ลูกคนเดียว 67 4.48 0.51 0.06 

 
65.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.128 3 301 0.943 

 
65.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.050 3 0.350 1.161 0.325 
ภายในกลุ่ม 90.771 301 0.302   

รวม 91.821 304    
  
 จากตารางท่ี 65 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนเล็ก มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนกลาง มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.943 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.325 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีล าดบั
การเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั   
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สมมติฐานที่ 34 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั 
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
         แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
         แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 66  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม จ าแนกตาม 
ล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว   
66.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ล าดับการเป็นบุตร
ในครอบครัว 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ลูกคนโต 95 4.55 0.53 0.05 
ลูกคนกลาง 24 4.45 0.67 0.14 
ลูกคนเล็ก 119 4.60 0.62 0.06 
ลูกคนเดียว 67 4.52 0.54 0.07 

 

66.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.528 3 301 0.207 
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66.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .660 3 .220 0.658 0.579 
ภายในกลุ่ม 100.612 301 .334   

รวม 101.272 304    
 

 จากตารางท่ี 66 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนเล็ก มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนกลาง มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.207 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ี
ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.579 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีล าดบั
การเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 35 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว แตกต่างกนั 
มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95 %  หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
         แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
         แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
         แตกต่างกนั 
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ตารางที ่67 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
67.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ล าดับการเป็นบุตรใน

ครอบครัว 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ลูกคนโต 95 4.50 0.49 0.05 
ลูกคนกลาง 24 4.40 0.61 0.13 
ลูกคนเล็ก 119 4.56 0.58 0.05 
ลูกคนเดียว 67 4.49 0.49 0.06 

 
67.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.083 3 301 0.357 

 

67.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 0.632 3 0.211 0.727 0.536 
ภายในกลุ่ม 87.120 301 0.289   

รวม 87.751 304    
  

จากตารางท่ี 67 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนเล็ก มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคนกลาง มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. 
เทา่กบั 0.351 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.536 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั    
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สมมติฐานที่ 36 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั  
         มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั           

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั 
            มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่68  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง  
68.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพีน้่อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1 คน 70 4.46 0.62 0.07 
2 คน 179 4.52 0.63 0.05 
3 คน 40 4.32 0.60 0.09 

4 คนข้ึนไป 16 4.52 0.89 0.22 
 
 68.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.846 3 301 0.139 

 

 
 
 
 



 

105 
 

68.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.345 3 0.448 1.099 0.350 
ภายในกลุ่ม 122.752 301 0.408   

รวม 124.097 304    
  
 จากตารางท่ี 68  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 2 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่
นอ้ง 4 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 3 คน มีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.139 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.350 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 37 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบัความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั   

          มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั   
                                               มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนั 
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ตารางที ่69 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง  
69.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพีน้่อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1 คน 70 4.47 0.60 0.07 
2 คน 179 4.54 0.68 0.05 
3 คน 40 4.37 0.66 0.10 

4 คนข้ึนไป 16 4.60 0.83 0.21 
 
69.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.594 3 301 0.191 

  
69.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.198 3 0.399 0.887 0.448 
ภายในกลุ่ม 135.492 301 0.450   

รวม 136.690 304    
  
 จากตารางท่ี 69 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 4 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความสมดุลใน
การด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 3 คน มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.191 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.448 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมี
จ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 38 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 70 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง  
70.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพีน้่อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1 คน 70 4.47 0.51 0.06 
2 คน 179 4.53 0.57 0.04 
3 คน 40 4.35 0.44 0.07 

4 คนข้ึนไป 16 4.73 0.64 0.16 
 
70.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.117 3 301 0.342 
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70.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.007 3 0.669 2.242 0.083 
ภายในกลุ่ม 89.814 301 0.298   

รวม 91.821 304    
 
 จากตารางท่ี 70 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 4 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 3 คน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig.เท่ากบั 
0.342 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.083 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 39 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั  

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั  
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่71 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามจ านวนพี่
นอ้ง  
71.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพีน้่อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1 คน 70 4.50 0.54 0.06 
2 คน 179 4.58 0.59 0.04 
3 คน 40 4.42 0.49 0.08 

4 คนข้ึนไป 16 4.82 0.70 0.18 
 
71.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.132 3 301 0.336 

 
71.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.152 3 0.717 2.179 0.091 
ภายในกลุ่ม 99.120 301 0.329   

รวม 101.272 304    
  
 จากตารางท่ี 71 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนพี่นอ้ง 4 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 3 คน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig.เท่ากบั 
0.336 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.091 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 40 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั   

         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั   
           มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่72  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามจ านวนพี่นอ้ง 
72.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพีน้่อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1 คน 70 4.48 0.49 0.06 
2 คน 179 4.54 0.56 0.04 
3 คน 40 4.37 0.44 0.07 

4 คนข้ึนไป 16 4.77 0.66 0.17 
 

72.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.563 3 301 0.198 
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72.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.097 3 0.699 2.456 0.063 
ภายในกลุ่ม 85.655 301 0.285   

รวม 87.751 304    
  
 จากตารางท่ี 72 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 4 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนพี่นอ้ง 3 คน มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.198 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.063 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 41 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 

         แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 

           แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่73  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วน
ใหญ่ 
73.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 197 4.51 0.63 0.04 
ญาติพี่นอ้ง 12 4.50 0.56 0.16 
เฉพาะบิดา 7 4.00 0.64 0.24 
เฉพาะมารดา 23 4.32 0.66 0.14 

เพื่อน 34 4.40 0.75 0.13 
อยูค่นเดียว 32 4.57 0.59 0.11 

 
73.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.964 5 299 0.440 

 
73.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.866 5 0.573 1.414 0.219 
ภายในกลุ่ม 121.231 299 0.405   

รวม 124.097 304    
  
 จากตารางท่ี 73 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูค่นเดียว มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอาศยัเฉพาะบิดา มีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.440 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.219 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
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สมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั มี
ระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 42 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ  ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 

             แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 

            แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
            
ตารางที ่74 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยั
อยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
74.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 197 4.53 0.66 0.05 
ญาติพี่นอ้ง 12 4.69 0.44 0.13 
เฉพาะบิดา 7 3.90 0.37 0.14 
เฉพาะมารดา 23 4.36 0.80 0.17 

เพื่อน 34 4.49 0.71 0.12 
อยูค่นเดียว 32 4.50 0.69 0.12 
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74.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.198 5 299 0.310 

 

74.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.583 5 0.717 1.610 0.157 
ภายในกลุ่ม 133.107 299 0.445   

รวม 136.690 304    
  

 จากตารางท่ี 74 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้ง มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดามีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ
ต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.310 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง หกชุด
ไมแ่ตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.157 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคล
ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกนั  
 

สมมติฐานที่ 43 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
             แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
            แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
ตารางที ่75 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยั
อยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
 75.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 197 4.52 0.53 0.04 
ญาติพี่นอ้ง 12 4.59 0.48 0.14 
เฉพาะบิดา 7 3.98 0.35 0.13 
เฉพาะมารดา 23 4.42 0.68 0.14 

เพื่อน 34 4.50 0.56 0.10 
อยูค่นเดียว 32 4.57 0.57 0.10 

 
75.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.089 5 299 0.367 

  
75.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.377 5 0.475 1.589 0.163 
ภายในกลุ่ม 89.444 299 0.299   

รวม 91.821 304    
  
 จากตารางท่ี 75 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้ง มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดา มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.367ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
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ขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.163ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์  ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนแตกไม่แตกต่างกนั    
  
สมมติฐานที่ 44 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
            แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
             แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่76 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามล าดบับุคคล
ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
76.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 197 4.57 0.56 0.04 
ญาติพี่นอ้ง 12 4.61 0.50 0.14 
เฉพาะบิดา 7 4.08 0.38 0.15 
เฉพาะมารดา 23 4.37 0.70 0.15 

เพื่อน 34 4.58 0.58 0.10 
อยูค่นเดียว 32 4.63 0.62 0.11 
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76.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.365 5 299 0.237 
 
76.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.694 5  0.539 1.635 0.151 
ภายในกลุ่ม 98.578 299 0.330   

รวม 101.272 304    
 
 จากตารางท่ี 76 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูอ่ยูค่นเดียว มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดา มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.237 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.151 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่าง
กนั       
 
สมมติฐานที่  45 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
         แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
         แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
         แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่77 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
77.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 197 4.53 0.52 0.04 
ญาติพี่นอ้ง 12 4.61 0.44 0.13 
เฉพาะบิดา 7 4.01 0.33 0.13 
เฉพาะมารดา 23 4.37 0.65 0.14 

เพื่อน 34 4.50 0.52 0.09 
อยูค่นเดียว 32 4.60 0.57 0.10 

 

77.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.468 5 299 0.200 
 

77.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่
ก าลงัสอง 

F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.643 5 0.529 1.857 0.102 
ภายในกลุ่ม 85.108 299 0.285   

รวม 87.751 304    
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จากตารางท่ี 77 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้งมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูเ่ฉพาะบิดามีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.200 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.102 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั   
  

สมมติฐานที่ 46 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มี
ระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่78  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 
78.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 245 4.48 0.62 0.04 
แยกกนัอยู ่ 38 4.51 0.77 0.12 

บิดา และ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.39 0.62 0.13 
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 78.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.064 2 302 0.129 
  
78.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .193 2 0.096 0.235 0.791 
ภายในกลุ่ม 123.904 302 0.410   

รวม 124.097 304    
 

 จากตารางท่ี 78  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา มารดาแยกกนัอยู ่มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา และ/หรือมารดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.129 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.791 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่าง
กนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 47 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มี
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   
         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่79  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามสถานภาพของ
บิดา/มารดา 
79.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 245 4.52 0.67 0.04 
แยกกนัอยู ่ 38 4.41 0.61 0.10 

บิดา และ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.50 0.83 0.18 

 
79.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.508 2 302 0.083 

  
79.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .371 2 0.185 0.410 0.664 
ภายในกลุ่ม 136.319 302 0.451   

รวม 136.690 304    
 
 จากตารางท่ี 79 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูด่ว้ยกนั มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติสูง
ท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา และ/หรือมารดาแยกกนัอยู ่มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่า
ท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.083 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุด
ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.664 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมี
สถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 48 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่80 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามสถานภาพ
ของบิดา/มารดา 
80.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 245 4.52 0.53 0.03 
แยกกนัอยู ่ 38 4.43 0.50 0.08 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.45 0.78 0.17 

 
80.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.058 2 302 0.007 
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 จากตารางท่ี 80 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาและมารดาอยูด่ว้ยกนั มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาแยกกนัอยู ่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดแตกต่างกนั จึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่ 49 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่81 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามสถานภาพ
ของบิดา/มารดา 
81.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 245 4.59 0.56 0.04 
แยกกนัอยู ่ 38 4.41 0.57 0.09 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.41 0.74 0.16 
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81.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.321 2 302 0.268 
 
81.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.533 2 0.767 2.321 0.100 
ภายในกลุ่ม 99.739 302 0.330   

รวม 101.272 304    
 
 จากตารางท่ี 81 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีดาและมารดาอยูด่ว้ยกนัมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาแยกกนัอยู ่และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.268 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.100 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 50 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั มี
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95 %  หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   
           มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่82 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามสถานภาพของบิดา/มารดา 
82.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 245 4.54 0.52 0.03 
แยกกนัอยู ่ 38 4.42 0.49 0.08 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.39 0.76 0.16 

 
82.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.799 2 302 0.023 

 
 จากตารางท่ี 82  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาอยูด่ว้ยกนั มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.023 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดแตกต่างกนั  จึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่ 51 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออม
ใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   
         มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั     
                                              มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
  
ตารางที ่83  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
83.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 57 4.50 0.60 0.08 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 4.31 0.64 0.18 

รับจา้ง 55 4.55 0.71 0.10 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 77 4.40 0.64 0.07 

เกษตรกร 78 4.55 0.64 0.07 
พนกังานบริษทัเอกชน 7 4.29 0.49 0.18 

เสียชีวติ 18 4.43 0.59 0.14 
 
83.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.927 6 298 0.476 
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83.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.864 6 0.311 0.757 0.604 
ภายในกลุ่ม 122.233 298 0.410   

รวม 124.097 304    
 
 จากตารางท่ี 83  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพรับจา้ง กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพ
เกษตรกร มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.476 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งเจด็ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.604 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  52 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบัความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่84 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
84.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 57 4.42 0.70 0.09 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 4.59 0.47 0.13 

รับจา้ง 55 4.62 0.65 0.09 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 77 4.55 0.63 0.07 

เกษตรกร 78 4.47 0.73 0.08 
พนกังานบริษทัเอกชน 7 4.29 0.49 0.18 

เสียชีวติ 18 4.43 0.70 0.17 
  
84.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.811 6 298 0.562 

 

84.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.927 6 0.321 0.710 0.642 
ภายในกลุ่ม 134.763 298 0.452   

รวม 136.690 304    
 

 จากตารางท่ี 84 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพรับจา้ง มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.562 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง
เจด็ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.642 ซ่ึงมากกวา่
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ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมี
อาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 53 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั       
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่85 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาชีพของ
บิดา 
85.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 57 4.49 0.55 0.07 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 4.59 0.51 0.14 

รับจา้ง 55 4.58 0.59 0.08 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 77 4.46 0.54 0.06 

เกษตรกร 78 4.54 0.51 0.06 
พนกังานบริษทัเอกชน 7 4.35 0.59 0.22 

เสียชีวติ 18 4.38 0.66 0.16 
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85.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.437 6 298 0.854 
   
85.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.121 6 0.187 0.614 0.719 
ภายในกลุ่ม 90.700 298 0.304   

รวม 91.821 304    
 
 จากตารางท่ี 85 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. 
เท่ากบั  0.854 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งเจด็ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.719 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 54 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 86 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาชีพของ
บิดา 
86.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 57 4.55 0.54 0.07 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 4.56 0.58 0.16 

รับจา้ง 55 4.71 0.64 0.09 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 77 4.47 0.60 0.07 

เกษตรกร 78 4.59 0.52 0.06 
พนกังานบริษทัเอกชน 7 4.50 0.59 0.22 

เสียชีวติ 18 4.32 0.54 0.13 
 
86.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.629 6 298 0.707 

 

86.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.859 6 0.477 1.443 0.198 
ภายในกลุ่ม 98.413 298 0.330   

รวม 101.272 304    
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 จากตารางท่ี 86 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพรับจา้ง มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.707 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 
เจด็ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.198 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมี
อาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 55 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 
7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   
         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั   
           มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
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ตารางที ่87 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามอาชีพของบิดา 
87.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 57 4.49 0.54 0.07 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 4.53 0.54 0.15 

รับจา้ง 55 4.64 0.58 0.08 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 77 4.46 0.53 0.06 

เกษตรกร 78 4.54 0.49 0.06 
พนกังานบริษทัเอกชน 7 4.38 0.55 0.21 

เสียชีวติ 18 4.32 0.58 0.14 
 
87.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.251 6 298 0 .959 

 

87.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.998 6 0.333 1.157 0.329 
ภายในกลุ่ม 85.753 298 0.288   

รวม 87.751 304    
 
 จากตารางท่ี 87 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดารับจา้ง มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.959 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งเจด็ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.329 ซ่ึง



 

134 
 

มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  56 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบับญัชี
ออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั   
           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั     

          มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่88 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
88.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 23 4.70 0.68 0.14 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 4.42 1.00 0.50 

รับจา้ง 63 4.44 0.63 0.08 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 101 4.41 0.65 0.07 

เกษตรกร 73 4.53 0.65 0.08 
พนกังานบริษทัเอกชน 8 4.46 0.43 0.15 

แม่บา้น/วา่งงาน 27 4.47 0.57 0.11 
เสียชีวติ 6 4.67 0.52 0.21 
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88.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.729 7 297 0.647 
 

88.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.091 7 0.299 0.727 0.649 
ภายในกลุ่ม 122.006 297 0.411   

รวม 124.097 304    
 

 จากตารางท่ี 88 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นขา้ราชการ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด  
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่าท่ีสุด เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.647 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งแปดชุดไม่แตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.649 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 57 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบัความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 



 

136 
 

ตารางที ่89 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาชีพของ
มารดา 
89.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 23 4.61 0.74 0.15 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 4.33 0.47 0.24 

รับจา้ง 63 4.53 0.66 0.08 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 101 4.50 0.67 0.07 

เกษตรกร 73 4.44 0.70 0.08 
พนกังานบริษทัเอกชน 8 4.29 0.60 0.21 

แม่บา้น/วา่งงาน 27 4.65 0.66 0.13 
เสียชีวติ 6 4.44 0.54 0.22 

89.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.631 7 297 0.730 
 

89.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.718 7 0.245 0.540 0.804 
ภายในกลุ่ม 134.972 297 0.454   

รวม 136.690 304    
 

 จากตารางท่ี 89 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นแม่บา้น/วา่งงานมีค่าเฉล่ียความสมดุลใน
การด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ียความสมดุลใน
การด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.730 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง แปดชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.804 ซ่ึง



 

137 
 

มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 58 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั       
          มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่ม อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 

ตารางที ่90 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาชีพของ
มารดา 
90.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 23 4.59 0.66 0.14 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 4.29 0.17 0.09 

รับจา้ง 63 4.51 0.59 0.07 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 101 4.51 0.52 0.05 

เกษตรกร 73 4.47 0.56 0.07 
พนกังานบริษทัเอกชน 8 4.41 0.56 0.20 

แม่บา้น/วา่งงาน 27 4.57 0.53 0.10 
เสียชีวติ 6 4.40 0.42 0.17 
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90.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.775 7 297 0.609 
 

90.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .680 7 0.097 0.317 0.946 
ภายในกลุ่ม 91.141 297 0.307   

รวม 91.821 304    
 

 จากตารางท่ี 90 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นขา้ราชการ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.609 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งแปดชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.946 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 59 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่91 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาชีพของ
มารดา 
91.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 23 4.61 0.61 0.13 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 4.21 0.38 0.19 

รับจา้ง 63 4.57 0.62 0.08 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 101 4.52 0.59 0.06 

เกษตรกร 73 4.55 0.56 0.07 
พนกังานบริษทัเอกชน 8 4.44 0.58 0.20 

แม่บา้น/วา่งงาน 27 4.70 0.53 0.10 
เสียชีวติ 6 4.43 0.46 0.19 

91.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.563 7 297 0.786 
92.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.420 7 0.203 0.603 0.753 
ภายในกลุ่ม 99.852 297 0.336   

รวม 101.272 304    
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 จากตารางท่ี 91 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นแม่บา้น/วา่งงาน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจมีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.786 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งแปดชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.753 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม
ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 60 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบั
ภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  
         มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  
            มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
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ตารางที ่92 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามอาชีพของมารดา 
92.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 23 4.59 0.63 0.13 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 4.23 0.31 0.15 

รับจา้ง 63 4.53 0.57 0.07 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 101 4.50 0.53 0.05 

เกษตรกร 73 4.50 0.54 0.06 
พนกังานบริษทัเอกชน 8 4.39 0.53 0.19 

แม่บา้น/วา่งงาน 27 4.64 0.49 0.09 
เสียชีวติ 6 4.38 0.41 0.17 

 
92.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.509 7 297 0.828 

  
92.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.178 7 0.168 0.577 0.774 
ภายในกลุ่ม 86.573 297 0.291   

รวม 87.751 304    
 
  จากตารางท่ี 92 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นแม่บา้น/วา่งงานมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดาเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ มี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.828 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
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สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งแปดชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.774 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 61 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบับญัชี
ออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
         มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
                                               มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่93  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 
93.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนเพือ่นสนิท 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 5 คน 169 4.45 0.62 0.05 
5-10 คน 111 4.52 0.66 0.06 

11 คนข้ึนไป 25 4.48 0.71 0.14 
    
 
93.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.117 2 302 0.890 
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93.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .375 2 0.187 0.458 0.633 
ภายในกลุ่ม 123.722 302 0.410   

รวม 124.097 304    
  
   จากตารางท่ี 93 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทตั้งแต่ 5-10 คน มีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิทนอ้ยกวา่ 5 คน มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด 
เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.890 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.633 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมี
จ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่ 62 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบัความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามจ านวนเพื่อน
สนิท 
94.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนเพือ่นสนิท 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 5 คน 169 4.48 0.65 0.05 
5-10 คน 111 4.51 0.70 0.07 

11 คนข้ึนไป 25 4.61 0.67 0.13 
  
94.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.048 2 302 0.953 

 
94.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 0.376 2 0.188 0.417 0.659 
ภายในกลุ่ม 136.314 302 0.451   

รวม 136.690 304    
 

 จากตารางท่ี 94 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิท 11 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิทนอ้ยกวา่ 5 คน มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.953 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.659 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต
ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 63 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
              มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
  
ตารางที ่95 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามจ านวนเพื่อน
สนิท 
95.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนเพือ่นสนิท  
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 5 คน 169 4.49 0.54 0.04 
5-10 คน 111 4.49 0.56 0.05 

11 คนข้ึนไป 25 4.66 0.56 0.11 
 
95.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.163 2 302 0.849 
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95.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .634 2 0.317 1.050 0.351 
ภายในกลุ่ม 91.187 302 0.302   

รวม 91.821 304    
 
 จากตารางท่ี 95 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิท 11 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิทช่วง 5-10 คน และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท 5-10 คน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.849 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึง
ท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.351 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 64 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั  
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่96  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามจ านวน
เพื่อนสนิท 
96.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนเพือ่นสนิท  
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 5 คน 169 4.55 0.56 0.04 
5-10 คน 111 4.54 0.58 0.06 

11 คนข้ึนไป 25 4.66 0.65 0.13 
 
96.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.416 2 302 0.660 

  
96.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .314 2 0.157 0.470 0.626 
ภายในกลุ่ม 100.958 302 0.334   

รวม 101.272 304    
 
 จากตารางท่ี 96 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิท 11 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิทช่วง 5-10 คน มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.660 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.626 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 65 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มีระดบั
ภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั      
         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั   
         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่97 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามจ านวนเพื่อนสนิท 
97.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนเพือ่นสนิท  
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 5 คน 169 4.51 0.52 0.04 
5-10 คน 111 4.49 0.55 0.05 

11 คนข้ึนไป 25 4.65 0.60 0.12 
 
97.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.508 2 302 0.602 
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97.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 0.549 2 0.275 0.951 0.387 
ภายในกลุ่ม 87.202 302 0.289   

รวม 87.751 304    
 
 จากตารางท่ี 97 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิท 11 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  5-
10 คน มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.602 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.387 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั มี
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 66 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 98 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหา
รายไดเ้สริม 
98.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 73 4.53 0.64 0.08 
ไม่เคย 232 4.46 0.64 0.04 

 
98.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.005 0.946 0.728 303 0.467 

 
 จากตารางท่ี 98 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดย
พิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.946 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
ไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means 
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.467 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 

ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบั
บญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 67 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 %  
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 

         หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
        ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต 

         แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่99 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประวติัการ
ท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
99.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 73 4.64 0.65 0.08 
ไม่เคย 232 4.46 0.67 0.04 

  
99.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.108 0.743 1.988 303 0.048 

  
 จากตารางท่ี 99 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.743 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
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ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.048 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 68 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
5 %  หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
  
ตารางที ่100 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามประวติัการ
ท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
100.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างานพเิศษ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 73 4.57 0.56 0.07 
ไม่เคย 232 4.48 0.55 0.04 
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100.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.251 0.617 1.169 303 0.243 

 
 จากตารางท่ี 100 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.617 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.243 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหา
รายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  

สมมติฐานที่ 69 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95 %  หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
           หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่ 101  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามประวติั
การท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
101.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างานพเิศษ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 73 4.57 0.58 0.07 
ไม่เคย 232 4.55 0.58 0.04 

 
101.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.394 0.530 0.220 303 0.826 

 
 จากตารางท่ี 101 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.530 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.826 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหา
รายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  
สมมติฐานที่ 70 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม
แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
            หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั 

         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ 
             หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั 

         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่102  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
102.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างานพเิศษ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 73 4.55 0.53 0.06 
ไม่เคย 232 4.50 0.54 0.04 

  

102.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.120 0.729 0.702 303 0.483 

 

 จากตารางท่ี 102 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายได้
เสริม เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.729 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
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ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.483 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ
หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่71 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  
           ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 

         มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม   
            ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  
            มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
                                                
ตารางที ่103  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  
ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
103.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 123 4.45 0.64 0.06 
ไม่เคย 182 4.49 0.64 0.05 
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103.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.459 0.499 -0.562 303 0.575 

 
 จากตารางท่ี 103 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดย
พิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.499 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
ไมแ่ตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means 
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.575 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 

ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  
สมมติฐานที่ 72 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึง
ท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า   

         หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั   
         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  
            หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั   
                                               มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่104   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
104.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 123 4.56 0.69 0.06 
ไม่เคย 182 4.47 0.66 0.05 

 
104.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.175 0.676 1.108 303 0.269 

  
 จากตารางท่ี 104 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.676 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.269 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 73 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  
         หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 
         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  
            หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
  
ตารางที ่105  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
105.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 123 4.57 0.59 0.05 
ไม่เคย 182 4.46 0.52 0.04 

 
105.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.164 0.281 1.668 303 0.096 
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 จากตารางท่ี 105 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.281 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.096 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่าง
กนั 
  
สมมติฐานที่ 74 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  
            หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  
            หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 

         มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่106 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
106.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 123 4.66 0.60 0.05 
ไม่เคย 182 4.48 0.55 0.04 

 
106.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.230 0.230 2.581 303 0.010 

 
 จากตารางท่ี 106 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.230ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.010 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 75 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  

         หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 
         มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  
         หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั 

           มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
          

ตารางที ่107 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
107.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 123 4.60 0.56 0.05 
ไม่เคย 182 4.46 0.51 0.04 

 
107.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.315 0.575 2.303 303 0.022 

 
 จากตารางท่ี 107 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. 
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เท่ากบั 0.575 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.022 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า 
หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 76 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่108 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ 
108.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 228 4.56 0.62 0.04 
ไม่เคย 77 4.23 0.64 0.07 
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108.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.705 0.402 3.966 303 0.000 

  
 จากตารางท่ี 108 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.402 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 77 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
          ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
          แตกต่างกนั 
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 ตารางที ่109 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตามประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
109.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 228 4.58 0.66 0.04 
ไม่เคย 77 4.28 0.66 0.07 

 
109.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.040 0.842 3.426 303 0.001 

  
 จากตารางท่ี 109 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.842 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง สองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนั 
  
สมมติฐานที่ 78 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

        โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                               โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 
                                                แตกต่างกนั 
ตารางที ่110 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
110.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 228 4.58 0.54 0.04 
ไม่เคย 77 4.27 0.51 0.06 

 
110.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.208 0.648 4.422 303 0.000 

  
 จากตารางท่ี 110 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for 
Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.648 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
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ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 79 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 
          ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 
          แตกต่างกนั 

  
ตารางที ่111 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
111.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 228 4.66 0.56 0.04 
ไม่เคย 77 4.25 0.52 0.06 
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111.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.552 0.458 5.658 303 0.000 

 
 จากตารางท่ี 111  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for 
Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.458 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมแตกต่างกนั 
  

สมมติฐานที่ 80 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ ณ  ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

         โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ 
          ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไมแ่ตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
          โดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ 
          ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่112 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
112.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 228 4.60 0.53 0.03 
ไม่เคย 77 4.26 0.49 0.06 

 
112.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.477 0.490 5.001 303 0.000 

 
 จากตารางท่ี 112 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  
Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.490 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  
และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 81 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
            ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
            ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   

         มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่ 113  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ 
113.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 8 4.04 0.42 0.15 
ไม่เตม็ใจ 16 3.90 0.57 0.14 
เฉยๆ 118 4.42 0.60 0.06 
เตม็ใจ 138 4.59 0.63 0.05 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 25 4.63 0.69 0.14 
 
113.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.630 4 300 0.641 
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113.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 9.670 4 2.417 6.338 0.000 
ภายในกลุ่ม 114.427 300 0.381   

รวม 124.097 304    
 
113.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

ระดับ 
ความเต็มใจ (i) 

ระดับ 
ความเต็มใจ (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.146 0.267 0.990 
 เฉย ๆ -0.379 0.226 0.588 
 เตม็ใจ -0.550 0.225 0.202 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.585 0.251 0.248 

113.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ (ต่อ) 
ระดับ 

ความเต็มใจ (i) 
ระดับ 

ความเต็มใจ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-j) 
ความคลาด

เคลือ่นมาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจ เฉย ๆ -0.525 0.165 0.040* 
 เตม็ใจ -0.696 0.163 0.001* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.731 0.198 0.009* 

เฉย ๆ เตม็ใจ -0.171 0.077 0.303 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.206 0.136 0.683 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.035 0.134 0.999 
  

 จากตารางท่ี 113 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัให้ในระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ
เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียบญัชีออม
ใจต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.641ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหา้ชุด
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ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบั
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให้แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ ซ่ึงพบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเต็มใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัไม่เตม็ใจ กบันกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเฉยๆ 
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยั
จดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัใหใ้น
ระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจนอ้ยกวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเฉยๆ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
ระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ และ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยั
จดัใหใ้นระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.525, 0.696 และ 0.731 ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที่ 82 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึง
ท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

         ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   
         มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
         ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   

           มีระดบั ความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
  

ตารางที ่ 114  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตามระดบัความ
เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้
114.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 8 4.29 0.52 0.18 
ไม่เตม็ใจ 16 3.94 0.44 0.11 
เฉยๆ 118 4.47 0.60 0.06 
เตม็ใจ 138 4.57 0.70 0.06 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 25 4.73 0.78 0.16 
 
114.2 การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.087 4 300 0.082 

 
114.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7.492 4 1.873 4.349 0.002 
ภายในกลุ่ม 129.198 300 0.431   

รวม 136.690 304    
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114.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 
ระดับ 

ความเต็มใจ (i) 
ระดับ 

ความเต็มใจ (j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-j) 
ความคลาด

เคลือ่นมาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.354 0.284 0.817 
 เฉย ๆ -0.180 0.240 0.967 
 เตม็ใจ -0.276 0.239 0.855 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.442 0.267 0.602 

ไม่เตม็ใจ เฉย ๆ -0.534 0.175 0.056 
 เตม็ใจ -0.630 0.173 0.011* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.796 0.210 0.007* 

เฉย ๆ เตม็ใจ -0.096 0.082 0.851 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.262 0.144 0.514 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.166 0.143 0.853 
  

 จากตารางท่ี 114 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ระดบัไม่เตม็ใจมี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.082 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหา้ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยั
จดัใหแ้ตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ 
Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่  ซ่ึงพบวา่ นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบั
ไม่เตม็ใจ กบันกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือ
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วทิยาลยัจดัระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบั
เตม็ใจ และนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.630 และ 0.796 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่ 83 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา  หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

         ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

         ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
ตารางที ่ 115  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามระดบั
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให้ 
115.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 8 4.39 0.33 0.12 
ไม่เตม็ใจ 16 3.97 0.33 0.08 
เฉยๆ 118 4.42 0.52 0.05 
เตม็ใจ 138 4.61 0.54 0.05 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 25 4.73 0.62 0.12 



 

176 
 

115.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.051 4 300 0.087 
 
115.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.292 4 2.073 7.445 0.000 
ภายในกลุ่ม 83.529 300 0.278   

รวม 91.821 304    
 
115.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ 

ระดับ 
ความเต็มใจ (i) 

ระดับ 
ความเต็มใจ (j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-j) 

ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.417 0.228 0.506 
 เฉย ๆ -0.033 0.193 1.000 
 เตม็ใจ -0.220 0.192 0.859 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.348 0.214 0.621 

ไม่เตม็ใจ เฉย ๆ -0.449 0.141 0.039* 
 เตม็ใจ -0.636 0.139 0.000* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.765 0.169 0.001* 

เฉย ๆ เตม็ใจ -0.187 0.066 0.095 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.315 0.116 0.121 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.128 0.115 0.869 
  

 จากตารางท่ี 115  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูง
ท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้
ระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.087 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
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ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง หา้ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนัมีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบั
อุปนิสัยรายคู ่ซ่ึงพบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ในระดบัไม่เตม็ใจ กบันกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเฉยๆ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ และ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยั
จดัระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบั
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเฉยๆ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
ระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ และ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยั
จดัใหใ้นระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.449, 0.636 และ 0.765 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่  84 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
            ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
            ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั   
                     มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 116  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามระดบั
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให้ 
116.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 8 4.49 0.30 0.11 
ไม่เตม็ใจ 16 3.90 0.25 0.06 
เฉยๆ 118 4.44 0.54 0.05 
เตม็ใจ 138 4.70 0.57 0.05 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 25 4.74 0.61 0.12 
 

116.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.019 4 300 0.018 
  

 จากตารางท่ี 116 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ระดบัไม่เตม็ใจ 
มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหา้ชุดแตกต่างกนั จึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
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สมมติฐานที่ 85 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
  สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
           ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม   

        7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
           ท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม   

        7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 117  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ 
117.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 8 4.40 0.28 0.10 
ไม่เตม็ใจ 16 3.95 0.26 0.07 
เฉยๆ 118 4.42 0.51 0.05 
เตม็ใจ 138 4.63 0.53 0.05 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 25 4.71 0.59 0.12 
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117.2 การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.800 4 300 0.026 
  
 จากตารางท่ี 117 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
สูงท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให้
ระดบัไม่เตม็ใจ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.026 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนด
ไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหา้ชุดแตกต่างกนั จึงไม่ท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
  
สมมติฐานที่ 86 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

 H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
          7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
          มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
 H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
          7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
          มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่ 118 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
118.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้   
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 185 4.55 0.66 0.05 
ไม่เคย 120 4.36 0.59 0.05 

 
118.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.558 0.213 2.525 303 0.012 

 
 จากตารางท่ี 118 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือทดสอบความแปรปรวน
โดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.213 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
ไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means 
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 

ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 
  
สมมติฐานที่ 87 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึง
ท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
            7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
            มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
            7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
            มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 119  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
119.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 185 4.58 0.69 0.05 
ไม่เคย 120 4.39 0.62 0.06 

 
119.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.215 0.074  2.490 303 0.013 

  
 จากตารางท่ี 119 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.074 ซ่ึง
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มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 88 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึง
ท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
            7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
             มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน ไม่แตกต่างกนั  
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
            7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
             มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 
ตารางที ่120 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
120.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 185 4.57 0.57 0.04 
ไม่เคย 120 4.40 0.51 0.05 
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120.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.516 0.062 2.618 303 0.009 

 
 จากตารางท่ี 120 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.062 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
t-Test  for Equality  of  Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 89 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
            7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
              มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
             7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
           มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่121 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
121.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 185 4.61 0.60 0.04 
ไม่เคย 120 4.47 0.53 0.05 

 
121.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.618 0.204 2.046 303 0.042 

 
 จากตารางท่ี 121 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.204 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.042 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  90 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
            7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
            มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
             7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
            มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
  
ตารางที ่122  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
122.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 185 4.57 0.56 0.04 
ไม่เคย 120 4.42 0.50 0.05 

 
122.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
2.689 0.102 2.362 303 0.019 
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 จากตารางท่ี 122 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.102 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก 
t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.019 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงแตกต่างกนั 
 
  3.2 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
โดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient) ดงัตารางท่ี 123  
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ตารางที ่ 123  ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงทั้ง 7 ประการกบัผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

อุปนิสัย Correlation coefficient 
(Sig.) 

ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

บญัชีออมใจ 
 

0.040 
(0.482) 

0.024  
(0.683) 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 

0.251 ** 
(0.000) 

0.148 * 
(0.010) 

อุปนิสัยท่ี  1  บี-โปรแอกทีฟ 
 

0.177 * 
(0.002) 

0.103  
(0.071) 

อุปนิสัยท่ี  2  เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
 

0.146 * 
(0.011) 

0.114 * 
(0.047) 

อุปนิสัยท่ี  3  ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
 

0.082  
(0.152) 

0.024  
(0.679) 

อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ 
 

0.150 * 
(0.009) 

0.119 * 
(0.037) 

อุปนิสัยท่ี  5  การเขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
 

 0.111 
(0.054) 

0.107 
(0.063) 

อุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลงัประสานความต่าง 
 

0.130 * 
(0.024) 

0.094  
(0.102) 

อุปนิสัยท่ี  7  การลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 
 

0.055 
(0.339) 

0.000 
(0.994) 

กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 0.142  * 
(0.013) 

0.074 
(0.200) 
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ตารางที ่ 123  ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงทั้ง 7 ประการกบัผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม
(ต่อ) 

อุปนิสัย Correlation coefficient 
(Sig.) 

ผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาล่าสุด 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 0.137 * 
(0.016)  

0.099 
(0.086) 

ภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  0.157 * 
(0.006) 

0.104  
(0.071) 

* ระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 
** ระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .01 
 
 จากตารางท่ี 123 พบวา่ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ และมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
ในใจ อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง กลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.251, 0.177, 0.146, 0.150, 0.130, 0.142, 0.137 และ 0.157 
ตามล าดบั  
  ผลการเรียนเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบั
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.148, 0.114  และ 0.119 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
ทีม่ีต่อระดับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยที ่1 ถึงอุปนิสัยที ่7 กลุ่มอุปนิสัยชัย
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม อุปนิสัยการเติมพลงัชีวติ และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง (ตารางท่ี 124)  
  
  ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ท่ีมีต่อบญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดย
ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) จ าแนกรายละเอียดของสมมติฐานได้
ดงัน้ี 
  
ตารางที ่ 124  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปและการทดสอบความแปรปรวนของประสบการณ์
ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม 
และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

อุปนิสัย ประสบ 
การณ์ในการ
เรียนรู้เกีย่วกบั  

7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง  

จ านวน ค่าเฉลีย่
ระดบั
อุปนิสัย 

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Variances 
(ค่า Sig.) 

t-Test for 
Equality of 

Means (ค่า Sig. 
2- tailed ของ 

Equal 
variances 
assumed) 

แปลผล 

บญัชีออมใจ เคย 185 4.55 
0.213 0.012 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.36 
ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ 

เคย 185 4.58 
0.074 0.013 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.39 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โป
รแอกทีฟ 

เคย 185 4.70 
0.635 0.108 

ไม่
แตกต่าง ไม่เคย 120 4.58 

อุปนิสัยท่ี 2 การ
เร่ิมตน้ดว้ยจุดหมาย
ในใจ 

เคย 185 4.54 
0.325 0.019 แตกต่าง ไม่เคย 120 4.35 
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ตารางที ่124 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปและการทดสอบความแปรปรวนของประสบการณ์
ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม 
และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (ต่อ) 

อุปนิสัย ประสบ 
การณ์ในการ

เรียนรู้เกีย่วกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่

ผู้มี 
ประสิทธผิลสูง 

จ านวน ค่าเฉลีย่
ระดบั
อุปนิสัย 

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Variances 
(ค่า Sig.) 

t-Test for 
Equality of 

Means (ค่า Sig. 
2- tailed ของ 

Equal 
variances 
assumed) 

แปลผล 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ี
ส าคญัก่อน 

เคย 185 4.32 
0.088 0.034 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.15 
อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะ 

เคย 185 4.59 
0.318 0.013 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.40 
อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
เรา 

เคย 185 4.66 
0.796 0.384 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.58 

อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงั
ประสานความต่าง 

เคย 185 4.47 
0.694 0.273 

ไม่
แตกต่าง ไม่เคย 120 4.38 

อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือย
ใหค้มอยูเ่สมอ 

เคย 185 4.71 
0.856 0.030 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.53 
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตน 

เคย 185 4.57 
0.062 0.009 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.40 
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคม 

เคย 185 4.61 
0.204 0.042 แตกต่าง 

ไม่เคย 120 4.47 
ภาพรวม 7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง  

เคย 185 4.57 
0.102 0.019 แตกต่าง ไม่เคย 120 4.42 
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 จากตารางท่ี 124 พบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนัมีผลการทดสอบความแปรปรวนโดย Levene’s Test 
for Equality of Variances ทุกการทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด 
คือ 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนัในทุกการทดสอบอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีไม่มีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในทุกระดบัอุปนิสัย โดยเม่ือพิจารณาความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig.2- tailed ของ Equal variances assumed) นอ้ยกวา่ค่าระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.05 แลว้พบวา่ ระดบัอุปนิสัยท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  คือ บญัชีออมใจ มีค่า Sig เท่ากบั 0.012 ความสมดุลในการด าเนินชีวติ มีค่า Sig เท่ากบั  
0.013 อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ มีค่า Sig เท่ากบั 0.019 อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
มีค่า Sig เท่ากบั 0.034 อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีค่า Sig เท่ากบั 0.013  อุปนิสัยท่ี 7 การลบั
เล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ มีค่า Sig เท่ากบั 0.030 กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน มีค่า Sig เท่ากบั 0.009 
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม มีค่า Sig เท่ากบั 0.042 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มีค่า Sig เท่ากบั 0.019 ดงันั้นประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัยแตกต่างกนัในบญัชีออมใจ ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 
การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง   
 


