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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ Stephen R.Covey และเพื่อ
เปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผลการศึกษา ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีนกัศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 305 ราย  สามารถสรุปผลโดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
  ส่วนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ  64.9 และเป็นเพศชาย จ านวน 

107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1    
 อายุ 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20-21 ปี จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา
คือ มีช่วงอาย ุ 22-23 ปี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9  และนอ้ยท่ีสุดมีช่วงอาย ุ18-19 ปี  
จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3   
 ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปี 2 มากท่ีสุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2
รองลงมาคือ ชั้นปี 3 จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ล าดบัถดัมาคือ ชั้นปี 4 จ  านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.3 และชั้นปี 1 นอ้ยท่ีสุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
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 สาขาวชิาทีก่ าลงัศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มากท่ีสุด จ านวน 120 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.3 รองลงมาก าลงัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และก าลงั
ศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 
 เกรดเฉลีย่ภาคการศึกษาล่าสุด 
 กลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดอยูใ่นช่วง 2.51-3.25 มากท่ีสุด 
จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ช่วง 1.76-2.50 จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.4 และ ช่วง 3.26-4.00 นอ้ยท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0   
 เกรดเฉลีย่สะสม 
 กลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง  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 
 ล าดับการเป็นบุตรในครอบครัว 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคนสุดทอ้งมากท่ีสุด มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมา รองลงมาเป็นลูกคนโต ซ่ึงมีจ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.1  ล าดบัถดัมาเป็นลูกคน
เดียว  จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.0  และลูกคนกลาง จ านวน 24 คน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
7.9 
  จ านวนพีน้่องทั้งหมด 
 กลุ่มตวัอยา่งมีพี่นอ้ง 2 คน มากท่ีสุด โดยมีจ านวน 179 คน  คิดเป็นร้อยละ 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 
 บุคคลทีอ่าศัยอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

 กลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูก่บับิดาและมารดามากท่ีสุด โดยมีจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.6 รองลงมา อาศยัอยูก่บัเพื่อน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ล าดบัถดัมาอาศยัอยูค่นเดียว 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ10.5 อาศยัอยูก่บัเฉพาะมารดา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อาศยั
อยูก่บัญาติพี่นอ้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดานอ้ยท่ีสุด จ านวน 7 
คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3 
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 สถานภาพของบิดา/มารดา 
 สถานภาพของบิดา/มารดาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั จ  านวน 245 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ แยกกนัอยูจ่  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และบิดาและ/หรือมารดา
เสียชีวติ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

 อาชีพของบิดา 
 กลุ่มตวัอยา่งมีบิดาประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 
รองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ล าดบัถดัมาคือ อาชีพ
ขา้ราชการ มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 อาชีพรับจา้ง จ  านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.0  
บิดาเสียชีวติ จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.9 อาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.3 และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน นอ้ยท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
 อาชีพของมารดา 
 กลุ่มตวัอยา่งมีมารดาประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด  จ  านวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 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 คิดเป็นร้อย
ละ 8.9  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 2.6มารดาเสียชีวติ  จ านวน 6  
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

 จ านวนเพือ่นสนิท 
 กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนเพื่อนสนิทนอ้ยกวา่ 5 คน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 

รองลงมาคือ มีจ านวนเพื่อนสนิทช่วง 5-10 คน จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.4 และ มีจ านวน
เพื่อนสนิทช่วง 11 คนข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 

 ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายได้เสริม 
  กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม จ านวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.1 และเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 
 ประสบการณ์ในการเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา มีจ านวน 182  คน  คิดเป็นร้อยละ 59.7 และเคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษามีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
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 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมโดยสมัครใจ 
 กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มี
จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ
มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2   
 ความเต็มใจเข้าร่วมกจิกรรมทีท่างสโมสรนักศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจัดให้ 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัเต็มใจมากท่ีสุด จ านวน 138 คนคิด
เป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ระดับเเฉยๆ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ล าดับถัดมาคือ 
ระดบัเตม็ใจอยา่งยิ่ง จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ระดบัไม่เตม็ใจ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.6 และระดบัไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
 ประสบการณ์ในการเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดยมี
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
  
 ส่วนที ่2 การวเิคราะห์บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยที ่1 ถึง 
อุปนิสัยที ่7 กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคมและภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 2.1 วเิคราะห์ค่าเฉลีย่บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยที ่1 ถึง 
อุปนิสัยที ่7 กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
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 รูปที ่1 แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึง 
อุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของกลุ่มตวัอยา่ง  
 
 จากรูปท่ี 1 พบวา่ ในรายอุปนิสัยนั้น นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มี
ค่าเฉล่ียของอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ บญัชีออมใจ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง และนอ้ยท่ีสุดคือ อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ตามล าดบั 
 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 
คิดแบบชนะ/ชนะ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ บญัชีออมใจ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
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ในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างอยูใ่นระดบัมาก และอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแลว้พบวา่ ระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก   
  
 2.2 วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชัย
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของ
กลุ่มตัวอย่าง  
 

 
 

 รูปที ่2 ค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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  จากรูปท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด
รองลงมาคือ ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน ความ
สมดุลในการด าเนินชีวติ และนอ้ยท่ีสุดคือ บญัชีออมใจ  ตามล าดบั 

  
  2.3 วเิคราะห์ค่าเฉลีย่อุปนิสัยย่อยของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และ
อุปนิสัยที ่1 ถึง อุปนิสัยที ่7  
 บัญชีออมใจ 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ อุปนิสัยยอ่ยฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น 
และอุปนิสัยยอ่ยฉนัเป็นคนรักษาสัญญาและใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 และ 4.65 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ อุปนิสัยยอ่ยฉนัไม่พดูถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงัมีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยยอ่ยฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบั
ท าใหห้มดแรงหรือหมดสภาพ อุปนิสัยยอ่ยเวลาท างาน ฉนัค านึงถึงจุดสนใจและความตอ้งการของ
คนท่ีฉนัก าลงัท างานให ้และอุปนิสัยยอ่ยฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่างๆ ของชีวติ 
การงาน ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 , 4.50  และ 4.43  ตามล าดบั 
 อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยยอ่ยฉนัทุ่มเทความสามารถในส่ิงท่ีฉนั
สามารถท าไดม้ากกวา่ในส่ิงท่ีฉนัไม่สามารถท าได ้ อุปนิสัยยอ่ยฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้และ
อุปนิสัยยอ่ยฉนัรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ท่ีจะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง
มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67, 4.65  และ 4.64 ตามล าดบั 
 อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยยอ่ยฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไรในชีวิต และอุปนิสัยยอ่ยฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งดีเพื่อ
หลีกเล่ียงการกระท าแบบเร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉินมีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.72 และ 4.40  
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 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยยอ่ยฉนัเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์
ดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ฉนัตอ้งการอะไรใหส้ าเร็จมีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 
 อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยยอ่ยส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย
และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวใ้นชีวติ มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยยอ่ยฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่างๆ ท่ี
ส าคญัท่ีตอ้งท าในชีวติหายไปเพราะกิจกรรมท่ีวุน่วายอ่ืนๆ ในแต่ละวนั และอุปนิสัยยอ่ยฉนัมีวนิยั
ในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ) มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และ 4.11 ตามล าดบั 
 อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะอุปนิสัยยอ่ยฉนัให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น   อุปนิสัย
ยอ่ยเวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ฉนัพยายามหาวธีิท่ีท าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ และอุปนิสัยยอ่ยฉนัให้
ความส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่าๆ กบัของฉนัเอง มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61, 4.49 และ 4.45 ตามล าดบั 
 อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยยอ่ยฉนัเป็นคน
อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น อุปนิสัยยอ่ยฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น และ
อุปนิสัยยอ่ยเวลาฟัง ฉนัพยายามท าความเขา้ใจผูพ้ดูจากมุมมองของผูพ้ดู ไม่ใช่แค่จากมุมมองของ
ฉนัเท่านั้น มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 , 4.63 และ 4.64 ตามล าดบั
 อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสัยยอ่ยฉนัใหค้วามส าคญัและ
คน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น อุปนิสัยยอ่ยฉนัเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการแสวงหา
แนวความคิดและวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่และดีกวา่ และอุปนิสัยยอ่ยฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้น
แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 , 4.42 และ 4.40 
ตามล าดบั 
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 อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เอุปนิสัยยอ่ยฉนัใชเ้วลาในการหา
ความหมายและความสุขในชีวติ อุปนิสัยยอ่ยฉนัพยายามอยา่งมากท่ีจะสร้างและปรับปรุง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และอุปนิสัยยอ่ยฉนัพยายามอยา่งมากท่ีจะสร้างและปรับปรุงความสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73, 4.64 และ 4.56 ตามล าดบั 
  
 2.3 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  
 โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Anlysis) ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย ใชว้ิธี
หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient)    
  จากการศึกษาพบวา่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ทั้ง 7 ประการมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และระดบัต ่า  คือ 
 อุปนิสัยทีม่ีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง ไดแ้ก่  

- บญัชีออมใจกบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/
ชนะ 

- ความสมดุลในการด าเนินชีวิตกบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้
ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/
ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ 

- อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟกบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง และ 
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ  

- อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจกบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน และ
อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง  

- อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนกบัอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง 
- อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะกบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจเรา และอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง 
- อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรากบัอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงั

ประสานความต่าง 



 

202 

 

  อุปนิสัยทีม่ีความสัมพนัธ์กนัในระดับต ่า ไดแ้ก่    
- บญัชีออมใจกบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ 

- ความสมดุลในการด าเนินชีวิตกบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
เรา 

- อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟกบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
- อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจกบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา และอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
- อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อนกบัอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ

เรา และอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
- อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะกบัอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
- อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรากบัอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยให้

คมอยูเ่สมอ 
  

 ส่วนที ่3 ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะทัว่ไปกบับัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (T-test) และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison  test) ใชว้ธีิของ Scheffe เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเป็น
รายคู่   
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ตารางที ่125  สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป 
ปัจจัยทีน่ ามา
วเิคราะห์ 

ระดับอุปนิสัย 
A B C D E 

เพศ แตกต่าง  ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ช่วงอาย ุ แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง  
ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
สาขาวชิา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - - - 
ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ช่วงผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัว 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

จ านวนพี่นอ้ง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็น
ส่วนใหญ่ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สถานภาพของบิดา/
มารดา 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - ไม่แตกต่าง - 

อาชีพของบิดา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
อาชีพของมารดา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ช่วงจ านวนเพ่ือนสนิท ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การท างานพิเศษหรือมี
รายไดเ้สริมในช่วง 6 
เดือนท่ีผา่นมา 

ไม่แตกต่าง  แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง  แตกต่าง แตกต่าง 

ประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจ 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
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ตารางที ่125  สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป (ต่อ) 
ปัจจัยทีน่ ามา
วเิคราะห์ 

ระดับอุปนิสัย 
A B C D E 

ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดั
ให ้

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง - - 

ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

 
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) 
 
 จากตารางท่ี 125 พบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบับญัชี
ออมใจ แตกต่างกนั 
  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั มี
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ และกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีจ านวนพี่นอ้งแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนัแตกต่างกนั   
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  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริม
ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั 
  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือ
วทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
  ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีสาขาวชิา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียสะสม ล าดบัการ
เป็นบุตรในครอบครัว จ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา 
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และช่วงจ านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั  มีระดบับญัชีออมใจ  ความ
สมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และ
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
 3.2 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสมกบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง โดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient)   
  ผลการศึกษาพบวา่ ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมี
นยัส 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 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ส าหรับผลการเรียนเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 กบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี  2  เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  และ
อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ 
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ส่วนที ่4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผล
สูง ทีม่ีต่อบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยที ่1 ถึง อุปนิสัยที ่7 กลุ่มอุปนิสัยชัย
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 
 จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ทุกอุปนิสัย      
 ผลการทดสอบความแปรปรวนพบวา่ ทุกการทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ค่า
ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั
ในทุกการทดสอบอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  
พบวา่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัย
ท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ  กลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไดค้่า Sig. ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/
ชนะ อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สามารถอภิปลายผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
 บัญชีออมใจ 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมาก
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เช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์
(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่ นกัศึกษามีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก   
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ือง ฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดั
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจ เร่ือง ฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้งการศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดั
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ อรรควทิย ์
ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ือง ฉนัเป็นคนรักษาสัญญาและให้
ความส าคญัต่อขอ้ผกูพนั เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อบญัชีออมใจของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศ ช่วงอาย ุชั้น
ปีท่ีก าลงัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
วดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
แตกต่างกนั การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้แตกต่างกนั และการศึกษาของ เอกชยั 
เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีเพศ ความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
  
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 พบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีความสมดุลใน
การด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติ
วาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต เร่ือง ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมด
สภาพ เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ได้
ศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ 
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ือง ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าให้
หมดแรงหรือหมดสภาพ เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง  การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ือง 
ฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่างๆ ของชีวติ การงาน ครอบครัว เพื่อน และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษา
เร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษา
มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ือง เวลาท างาน ฉนัค านึงถึงจุดสนใจและความตอ้งการ
ของคนท่ีฉนัก าลงัท างานให ้เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อความสมดุลในการด าเนินชีวิตของ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมีค่า
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด การ
ท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์
ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
ทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
วดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียความสมดุล
ในการด าเนินชีวิตมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วง
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนท่ี
ผา่นมา และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั   
 
 อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
 จากการวดัระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โป
รแอกทีฟอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชย์
พงศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
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 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ือง ฉนัทุ่มเทความสามารถในส่ิงท่ีฉนัสามารถท าไดม้ากกวา่ในส่ิงท่ี
ฉนัไม่สามารถท าได ้ เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์
ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัทุ่มเท
ความสามารถในส่ิงท่ีฉนัสามารถท าไดม้ากกวา่ในส่ิงท่ีฉนัไม่สามารถท าได ้เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดั
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรี
ยะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ือง ฉนัควบคุมชีวติ
ตวัเองได ้เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด   
  
 อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ได้
ศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษา
ของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
วดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ือง ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวติ  เป็น
อุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
วดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรควทิย ์
ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัย
ท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวิต เป็นอุปนิสัยยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั 
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      อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญั
ก่อนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรค
วทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 
3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากเช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ือง ส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวใ้นชีวติ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ 
(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ือง ส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย 
และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นชีวติ เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูง
ท่ีสุดเช่นกนั 
  
 อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
  พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/
ชนะอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดั
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์
ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิด
แบบชนะ/ชนะอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
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 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ือง ฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูง
ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์
(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ือง
ฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั   
  
 อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 
 พบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้น
ก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) 
ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์
(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่ นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ือง ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ได้
ศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่
นกัศึกษาค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ือง ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 
5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ือง ฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น เป็น
อุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูง  
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       อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่างอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์
(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษา
เร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษา
มีระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่างอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ือง ฉนัใหค้วามส าคญั และคน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจของ
ผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของการศึกษาของ สุชาดา บวั
บาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ 
(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ือง ฉนัใหค้วามส าคญั และ
คน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั 
  
 อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้
คมอยูเ่สมออยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
วดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมออยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรค
วทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบัอุปนิสัยท่ี 7 ลบั
เล่ือยใหค้มอยูเ่สมออยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
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 เม่ือพิจารณาอุปนิสัยยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ เป็น
อุปนิสัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ อรรค
วทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 
7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ เป็นอุปนิสัย
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเช่นกนั 
  
 กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะส่วนตน 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วน
ตนอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบั
อุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติ
วาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยั
ชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตนของ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ใน
นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์
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ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั การศึกษาของ อรรควทิย ์
ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และ
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวิทยาลยัจดัให ้แตกต่างกนั และการศึกษา
ของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ใน
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงอาย ุและประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
  
 กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะใน
สังคมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดั
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะในสังคมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติ
วาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัย
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบักลุ่มอุปนิสัยชยั
ชนะในสังคมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก   
 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคมของ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุด ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) 
ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ 
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติ
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วาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนั ใน
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ แตกต่างกนั และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอ
รียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนั ใน
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงอาย ุช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุด และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
  
 ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษา
เร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษา
มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
วดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่นกัศึกษามีระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 ในนกัศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม 
ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา บวับาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยความสมคัรใจ แตกต่างกนั  การศึกษาของ อรรควทิย ์ตนัติ
วาณิชยพ์งศ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่า
แตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  และการศึกษาของ เอกชยั เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวดั
ระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีช่วงอาย ุระสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
 
ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าแบบอสิระคร้ังนี้ มีข้อค้นพบดังนี ้
 นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียของอุปนิสัยท่ี 1 บี -โปรแอก
ทีฟสูงท่ีสุด และมีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อนนอ้ยท่ีสุด 
  นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ี
ส าคญัก่อน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
 
 วเิคราะห์กลุ่มอุปนิสัยบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพือ่ชัย
ชนะส่วนตนกลุ่มอุปนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 พบวา่นกัศึกษาหญิงมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 
บี-โปรแอกทีฟ สังคม อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจคนอ่ืน ก่อนใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงสูงกวา่เพศชาย 
  พบวา่นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี  3  ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อนอยู่
ในระดบัค่อนขา้งมาก 
 พบวา่นกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 22-23 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด 
 พบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด 
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  พบวา่นกัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด ยกเวน้ 
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  และอุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ท่ีพบวา่ นกัศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยนอ้ยท่ีสุด 
  
 พบวา่นกัศึกษาท่ีมีจ านวนพี่นอ้ง 4 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด 
 และนกัศึกษาท่ีมีจ านวนพี่นอ้ง 3 คน  มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยต ่าท่ีสุด 
 พบวา่นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่ม
อุปนิสัยต ่าท่ีสุด 
  พบวา่นกัศึกษาท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิท 11 คนข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูง
ท่ีสุด  
  พบวา่นกัศึกษาท่ีในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมามีการท างานพิเศษ หรือมีรายไดเ้สริม ค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยสูงสูงกวา่นกัศึกษาท่ีในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาไม่ไดมี้การท างานพิเศษ 
หรือมีรายไดเ้สริม ยกเวน้ อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจคนอ่ืน ก่อนใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา  
 พบวา่นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็น
ผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ยกเวน้ บญัชีออมใจ 
  พบวา่นกัศึกษาท่ีเคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุก
อุปนิสัยสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ   
 พบวา่นกัศึกษาท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด และนกัศึกษาท่ีมี
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยนอ้ยท่ีสุด   
 พบวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสัย     
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศ ช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา  
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
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ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 
ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด จ านวนพี่นอ้ง การท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมในช่วง 6 
เดือนท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั     
 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ี
ก าลงัศึกษา จ านวนพี่นอ้ง ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้  และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงอาย ุชั้นปีท่ี
ก าลงัศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด จ านวนพี่นอ้ง ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม 
ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
ช่วงอาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา จ านวนพี่นอ้ง ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ท าใหท้ราบระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ความ
แตกต่างของระดบัอุปนิสัย และความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยกบัคุณลกัษณะทัว่ไปของ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ซ่ึงท าให้นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาระดบัอุปนิสัยทั้ง 7 ประการอนัน าไปสู่การ
พฒันาไปสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดต่้อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้  
  1. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ดงันั้นทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้ควรมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อใหน้กัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ไดมี้ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามรู้ดงักล่าวแก่นกัศึกษา เช่น กลุ่มบริษทัแพคริม ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บลิขสิทธ์ิ
ในการจดัการอบรมเก่ียวกบัหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงสามารถท าไดต้ั้งแต่
วนัปฐมนิเทศของนกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั ในระหวา่งเรียน
ได ้และจะเป็นผลน าไปสู่การพฒันาตนเอง การพฒันาชุมชน และการพฒันาประเทศชาติในอนาคต 
 2. คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรมีการประเมินนกัศึกษาก่อนและหลงัจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือจดัอบรมเก่ียวกบัหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ใหแ้ก่
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อดูระดบัอุปนิสัยต่างๆ ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์วา่อยูใ่น
ระดบัใด ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการวเิคราะห์และเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาท่ีมี
คุณลกัษณะแตกต่างกนัไดต้รงประเด็นและตรงกบักลุ่มนกัศึกษามากท่ีสุด และมีการติดตาม
ประมวณผลอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ เพศ ช่วงอาย ุ
ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด จ านวนพี่นอ้ง การท างานพิเศษหรือมี
รายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีผลต่อค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรจะพิจารณาใหมี้การจดัอบรมความรู้
เก่ียวกบัหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แก่บุคลากรของคณะ โดยเนน้ส่งผา่นความรู้
ใหก้ลุ่มอาจารย ์เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและเห็นถึงประโยชน์และความส าคญัของหลกัการ 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ในอนัท่ีจะน าไปปรับใชใ้นชีวติส่วนตวัและการท างาน โดย
สามารถไปปรับใช ้และถ่ายทอดใหน้กัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พิจารณาเสริมเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงเขา้สู่กระบวนวชิาท่ี
เก่ียวขอ้งได ้โดยในปัจจุบนัน้ี กลุ่มบริษทัแพคริม ไดมี้หลกัสูตรสัมนาส าหรับคณาจารย ์เพื่อให้
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เขา้ใจหลกัการของ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เรียนรู้และเขา้ใจวธีิการท่ีทรงประสิทธิผล
ในการพฒันาเยาวชนใหป้ระสบความส าเร็จท่ีแทจ้ริงในอนาคต รวมถึงแนวทางในการพฒันาตนเอง 
และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบันกัศึกษา เพื่อพฒันาความมีประสิทธิผลสู่สถาบนัการศึกษาต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมหรือค่าย หลกัสูตรพฒันาเยาวชนสู่ความส าเร็จท่ีแทจ้ริง ส าหรับ
นกัศึกษาดว้ย 
 4. จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด 
ดงันั้น ทางมหาวทิยาลยัอาจจะใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ไดเ้ขา้ร่วมในการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
เพื่อให้รุ่นพี่ไดมี้โอกาสพบปะ พดูคุยกบัรุ่นนอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ และใหค้  าแนะน าต่างๆ ทั้งในดา้นการ
เรียน การใชชี้วติในมหาวทิยาลยั การท ากิจกรรมของคณะ และมหาวทิยาลยั ซ่ึงนอกจากเป็นการ
เตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาใหม่แลว้ ยงัช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งรุ่นพี่และรุ่น
นอ้งอีกดว้ย 
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อาจจะเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 มีโอกาสไดใ้กลชิ้ดกบันกัศึกษารุ่นนอ้ง จึงมีความเขา้ใจในพฤติกรรมต่างๆ ของรุ่นนอ้งไดดี้กวา่
และสามารถท่ีจะสร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการของรุ่นนอ้ง ซ่ึงจะส่งผลให้
นกัศึกษามีระดบัความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน เพราะเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อตวันกัศึกษาโดยตรง  
 6.  จากขอ้คน้พบ นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ยกเวน้ บญัชีออมใจ นกัศึกษาท่ี
เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เคย
สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และนกัศึกษาท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูง
ท่ีสุด และนกัศึกษาท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นทางคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุกชั้นปีไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางคณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ 
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ตารางที ่126 ตวัอยา่งโครงการและกิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ 
อุปนิสัยท่ีมุ่งพฒันา 

A B C D E 
1.  โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนท างาน 

x  x    

2.  โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และป้องกนัยาเสพ
ติดแก่นกัศึกษา “เศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์คพั”  x x x x 
3.  โครงการสโมสรอาสาพฒันาชุมชน   x x x 
4.  โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์ (ภาคเหนือ)   x x x 
5.  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม x x x x x 
 
A คือ บญัชีออมใจ 
B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
C คือ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน 
D คือ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะทางสังคม 
E คือ ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 
จากตารางท่ี 126 พบวา่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีรายงานติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีสามารถช่วย
พฒันาอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดด้งัน้ี 
 โครงการพฒันาบุคลกิภาพนักศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนท างาน เป็นโครงการท่ี
ฝึกใหน้กัศึกษาพฒันาบุคลิกภาพในทุกๆ ดา้น ช่วยพฒันาบญัชีออมใจ โดยในส่วนเน้ือหาการพฒันา
บุคลิกภาพดา้นอารมณ์ คือนกัศึกษาจะตอ้งพฒันาอารมณ์ของตนเองใหม้ัน่คงและรู้จกัควบคุม
อารมณ์ของตนเองได ้ซ่ึงจะส่งผลถึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล เม่ือเกิดการปฏิสัมพนัธ์กนั ช่วย
พฒันาความสมดุลในการด าเนินชีวติ โดยการพฒันาการปรับตนให้เขา้กบัสังคม การปรับตนใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์แปลกๆ ช่วยใหน้กัศึกษาเอาชนะความยากล าบากในสถานการณ์ต่างๆได ้
 โครงการส่งเสริมการเล่นกฬีาเพือ่สุขภาพ และป้องกนัยาเสพติดแก่นักศึกษา 
“เศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์คัพ” เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการออกก าลงักายแก่นกัศึกษา โดย
การจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการพฒันาคนในดา้นสุขภาวะทั้งทางดา้นร่างกายและ
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จิตใจ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง พี่ – นอ้ง คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการจะมีโอกาสพฒันาความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะทางสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เน่ืองจากนกัศึกษาจะ
ไดแ้สดงออกทางความสามารถของตนเอง รู้จกัการแบ่งเวลาเพื่อใชอ้อกก าลงักาย ปรับความสมดุล
ในการด าเนินชีวิต ไม่มุ่งเนน้ท าในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจนเกินไป รู้จกัการท างานเป็นทีม และฝึกฝน
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 โครงการสโมสรอาสาพฒันาชุมชน เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อสร้างจิตส านึกในดา้นจิต
สาธารณะหรือจิตอาสาใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัการท างาน
อยา่งเป็นระบบ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการเสียสละการท างานเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้
รู้จกัการร่วมมือกนัท างานดว้ยความสามคัคี ซ่ึงนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ฒันากลุ่มอุปนิสัย
ชยัชนะส่วนตน รู้จกัริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการวางแผนการท างานก่อนหลงั กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะทาง
สังคม การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั การหาผลประโยชน์ท่ีลงตวัส าหรับทุกๆฝ่าย และ
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ และสร้างเครือข่ายระหวา่งนกัศึกษาสาขาวชิา/คณะเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ เพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามคัคี โดยการใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ 
โดยนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ฒันากลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะทาง
สังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เน่ืองจากนกัศึกษาจะไดแ้สดง
ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ วางแผน การท างานเป็นทีม และยงัไดร่้วมกิจกรรมกบัเพื่อนต่าง
สถาบนั รู้จกัและเกิดเป็นเครือข่ายร่วมกนั 
 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บ
ความรู้ตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม น าหลกัธรรมท่ีไดจ้ากการปฏิบติัมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ฒันาบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยั
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะทางสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดย
การฝึกวนิยัและพฒันาศีลธรรม ไดรั้บความรู้จากหลกัธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา รู้จกัท า
ความดี ตระหนกัถึงบาป บุญ คุณ โทษ ลดการกระทบกระทัง่ระหวา่งสัตว ์และเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 
การฝึกฝนและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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  7. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น กิจกรรม
อาสาพฒันาชนบท กิจกรรมรับนอ้ง กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
วชิาการอ่ืนๆ และสร้างกิจกรรมท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมเพิ่ม ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมภายในคณะ 
กิจกรรมมหาวทิยาลยั รวมไปจนถึงกิจกรรมกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์อ่ืนๆของนกัศึกษา โดย
การชกัจูงและสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด เพราะการเขา้
ร่วมกิจกรรม และการเขา้ร่วมอยา่งเตม็ใจน้ีจะก่อเกิดผลประโยชน์ต่อ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงมากท่ีสุดเช่นกนั 
 8. เม่ือนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้สามารถพฒันาระดบัอุปนิสัยทั้ง 7 
อุปนิสัยตามหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดแ้ลว้นั้น นกัศึกษาจะมีคุณสมบติั และ
ความสามารถท่ีจะช่วยใหท้างคณะฯ บรรลุปรัชญาในการสอน คือ ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง 
และมีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม วสิัยทศัน์ คือ เป็นคณะท่ีมุ่ง
ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาและเนน้การแกปั้ญหาเศรษฐกิจ และสังคมร่วมสมยั
ในภาคการเกษตร ไดส้ าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 1. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ีย
อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และเป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียอุปนิสัยยอ่ย เร่ือง ฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่างๆ ท่ีส าคญัท่ีตอ้งท าในชีวิตหายไป
เพราะกิจกรรมท่ีวุน่วายอ่ืนๆ ในแต่ละวนั และอุปนิสัยยอ่ยฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่
ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ) มีค่าเฉล่ียอุปนิสัยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
ดงันั้น นกัศึกษาจึงไม่ควรปล่อยเวลาใหผ้า่นไปวนัๆ โดยเปล่าประโยชน์ ควรรู้จกัฝึกฝนตนเองดว้ย
การหดัจดัท าตารางงานดว้ยสมุดบนัทึก ซ่ึงอาจจะจดัท าเป็นตารางงานรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน 
หรือตลอดเทอมท่ีลงทะเบียนเรียน ซ่ึงในตารางงานนั้น นกัศึกษาควรจะก าหนดรายละเอียดของงาน
ท่ีจะตอ้งท าใหช้ดัเจนและจดบนัทึกรายละเอียดระดบัความส าเร็จของงานงานและทุกคร้ัง เพื่อ
นกัศึกษาจะไดท้ราบวา่สามารถท างานใหลุ้ล่วงตามท่ีวางไวไ้ดม้ากนอ้ยแค่ไหน และควรจะตอ้ง
เร่ิมท างานอะไรในล าดบัต่อไป     
 2. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศ ช่วงอาย ุชั้นปี
ท่ีก าลงัศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด จ านวนพี่นอ้ง การท างานพิเศษหรือมีรายได้
เสริมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาระดบัอุปนิสัยของตนเอง
ใหมี้ระดบัท่ีสูงข้ึน นกัศึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี  
   2.1 นกัศึกษาควรหาเวลาไดพ้ดูคุยหรือแลกเปล่ียยความรู้กบันกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ
22-23 ปี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และมีจ านวนเพื่อนสนิท 11 คนข้ึนไป เน่ืองจากนกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกอุปนิสัยสูงท่ีสุด 
  2.2 นกัศึกษาควรจะหาโอกาสใหก้บัตนเองเพื่อใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมท่ีทางมหาวทิยาลยัจดัใหโ้ดยความสมคัรใจ และดว้ยความเตม็
ใจ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท กิจกรรมรับนอ้ง งานเกษตร งานประมง งานวนัสหกรณ์
แห่งชาติ สปอร์ตเดย ์กิจกรรมวชิาการอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาพบผูค้นท่ีหลากหลายและมี
โอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น และมีส่วนช่วยในการพฒันาระดบัอุปนิสัยของ
นกัศึกษาในทุกกลุ่มอุปนิสัย 
  2.3 นกัศึกษาควรหาโอกาสไดท้  างานพิเศษในช่วงปิดเทอม เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์นอกมหาวทิยาลยั ทั้งในดา้นการท างานร่วมกนัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม และพร้อมท่ี
จะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นการเตรียมตวัก่อนท่ีจะจบการศึกษาเพื่อจะไดน้ าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงหลงัจากท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มระดบัอุปนิสัยในกลุ่มความ
สมดุลในการด าเนินชีวติของนกัศึกษาได ้และจะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการพฒันาอุปนิสัยต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
   2.4 นกัศึกษาควรหาโอกาสในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง จากผูท่ี้มีประสบการณ์ หรือโดยการอ่านหนงัสือ เวบ็ไซต ์หรือเขา้ร่วมอบรม
สัมมนาเก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เช่น เขา้อบรมกบักลุ่มบริษทัแพคริม เพื่อจะ
ไดมี้ความเขา้ใจ รับรู้ และสามารถก าหนดแนวทางการพฒันาระดบัอุปนิสัยของตนเองใหมี้ระดบัท่ี
สูงข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 3. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีอาศยัอยูก่บั
เฉพาะบิดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยต ่าท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ คุณ
พอ่มีภาระหนา้ท่ีในการท างานมากเกินไปจนไม่มีเวลาไดพ้ดูคุยหรือสังสรรคก์บัคนในครอบครัว 
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ดงันั้น นกัศึกษาควรหาโอกาสพดูคุยกบัคุณพอ่ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ หรือมีกิจกรรมท าร่วมกนั
ในครอบครัว หรือหาท่ีปรึกษาท่ีสามารถใหค้  าแนะน าได ้เช่น อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อนสนิท เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการพฒันาอุปนิสัยทุกกลุ่มอุปนิสัยใหดี้ยิง่ข้ึน 


