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สารบญั 

 
 หน้า 

กติติกรรมประกาศ ค 

บทคัดย่อภาษาไทย ง 

บทคัดย่อภาษาองักฤษ ช 
สารบัญ ญ 
สารบัญตาราง ฐ 

สารบัญรูป ป 
บทที ่1 บทน า  

หลกัการและเหตุผล 1 
วตัถุประสงค ์ 2 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 2 
นิยามศพัท ์ 3 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 5 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 13 

บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา 16 

ขอบเขตเน้ือหา 16 
ขอบเขตประชากร   16 
ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 17 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 18 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 18 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 22 

สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 24 
บทที ่4 ผลการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 25 



 

ฎ 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์บญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัย

ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัย
ท่ี 7 และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงใช้ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใช้วิธีหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment 
Correlation Coefficient) 34 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบับญัชีออมใจความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม 
อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 47 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ท่ีมีต่อบญัชีออมใจความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 
กลุ่ม 188 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการศึกษา 193 
อภิปรายผล 206 
ขอ้คน้พบ 217 
ขอ้เสนอแนะ 219 

บรรณานุกรม 227 
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สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาคผนวก  

แบบสอบถามเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 230 
หนงัสือยนิยอมใหข้อ้มูลเพื่อการศึกษา และเผยแพร่ผลการศึกษา 236 

ประวตัิผู้เขียน  237 
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สารบญัตาราง 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 17 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และขนาด

กลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนประชากร (ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555) 17 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 27 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 27 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 28 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาวชิาท่ีก าลงั

ศึกษา 28 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย

ภาคการศึกษาล่าสุด 28 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย

สะสม 29 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตร

ในครอบครัว 29 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้งของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 30 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยู่

ดว้ยเป็นส่วนใหญ่ 30 
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพของ

บิดา/มารดา 31 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพของบิดา 31 
ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพของมารดา 32 
    

 



 

ฑ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 32 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประวติัการท างาน

พิเศษหรือหารายไดเ้สริม 33 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ใน

การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 33 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ใน

การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 33 
ตารางท่ี  19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความเตม็ใจเขา้

ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ 34 
ตารางท่ี  20 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ใน

การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 34 
ตารางท่ี  21 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบับญัชี

ออมใจ 35 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัความ

สมดุลในการด าเนินชีวติ 36 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 37 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 38 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 39 
ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ 40 
ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 41 

 



 

ฒ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 28 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง 42 
ตารางท่ี 29 แสดงจ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัย

ท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 43 
ตารางท่ี 30   สรุปค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ และ 7 

อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แยกแสดงรายอุปนิสัย และกลุ่ม
อุปนิสัย 44 

ตารางท่ี 31 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ และ7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 45 

ตารางท่ี 32 เลขท่ีของสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
สองกลุ่ม  (t-Test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทาง
เดียว (One-way ANOVA) 48 

ตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามเพศ 49 
ตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามเพศ 50 
ตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามเพศ 51 
ตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามเพศ 52 
ตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง จ าแนกตามเพศ 54 
ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามอาย ุ 55 

 
 
 



 

ณ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามอายุ 57 
ตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามอาย ุ 58 
ตารางท่ี 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามอาย ุ 60 
ตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง จ าแนกตามอาย ุ 62 
ตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามชั้นปี 64 
ตารางท่ี 44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามชั้นปี 66 
ตารางท่ี 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามชั้นปี 68 
ตารางท่ี 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามชั้นปี 70 
ตารางท่ี 47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง จ าแนกตามชั้นปี 72 
ตารางท่ี 48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามสาขาวชิา 75 
ตารางท่ี 49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ จ าแนกตาม

สาขาวชิา 76 
ตารางท่ี 50 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตนจ าแนก

ตามสาขาวชิา 78 
ตารางท่ี 51 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัระดบักลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามสาขาวชิา 78 
ตารางท่ี 52 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง จ าแนกตามสาขาวชิา 79 



 

ด 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามผลการเรียน

เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 81 
ตารางท่ี 54 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 82 
ตารางท่ี 55 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 

จ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 84 
ตารางท่ี 56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม จ าแนก

ตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 86 
ตารางท่ี 57 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง จ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 88 
ตารางท่ี 58 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ าแนกตามผลการเรียน

เฉล่ียสะสม 89 
ตารางท่ี 59 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 91 
ตารางท่ี 60 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 92 
ตารางท่ี 61 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนก

ตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 94 
ตารางท่ี 62 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ 

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 95 
ตารางท่ี 63 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ  จ  าแนกตามล าดบัการเป็น

บุตรในครอบครัว 97 
ตารางท่ี 64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ จ  าแนก

ตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 98 
ตารางท่ี 65 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 

จ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 100 



 

ต 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 66 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 

จ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 101 
ตารางท่ี 67 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 103 
ตารางท่ี 68 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง 104 
ตารางท่ี 69 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตาม

จ านวนพี่นอ้ง 106 
ตารางท่ี 70 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง 107 
ตารางท่ี 71 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง 109 
ตารางท่ี 72 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามจ านวนพี่นอ้ง 110 
ตารางท่ี 73 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยั

อยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 112 
ตารางท่ี 74 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 113 
ตารางท่ี 75 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 115  
ตารางท่ี 76 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามล าดบับุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 116 
ตารางท่ี 77 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 118 
ตารางท่ี 78 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามสถานภาพของ

บิดา/มารดา 119 

 



 

ถ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 79 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามสถานภาพของบิดา/มารดา 121 
ตารางท่ี 80 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน

จ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 122 
ตารางท่ี 81 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 123 
ตารางท่ี 82 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 125 
ตารางท่ี 83 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามอาชีพของบิดา 126 
ตารางท่ี 84 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามอาชีพของบิดา 128 
ตารางท่ี 85 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามอาชีพของบิดา 129 
ตารางท่ี 86 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามอาชีพของบิดา 131 
ตารางท่ี 87 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามอาชีพของบิดา 133 
ตารางท่ี 88 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามอาชีพของ

มารดา 134 
ตารางท่ี 89 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามอาชีพของมารดา 136 
ตารางท่ี 90 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามอาชีพของมารดา 137 
ตารางท่ี 91 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามอาชีพของมารดา 139 

 



 

ท 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 92 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามอาชีพของมารดา 141 
ตารางท่ี 93 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามจ านวนเพื่อน

สนิท 142 
ตารางท่ี 94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามจ านวนเพื่อนสนิท 144 
ตารางท่ี 95 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 145 
ตารางท่ี 96 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 147 
ตารางท่ี 97 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 148 
ตารางท่ี 98 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประวติัการ

ท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 150 
ตารางท่ี 99 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 151 
ตารางท่ี 100 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน

จ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 152 
ตารางท่ี 101 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม

จ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 154 
ตารางท่ี 102 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 155 
ตารางท่ี 103 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์

การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 156 

 
 



 

ธ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 104 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ จ  าแนก

ตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา 158 

ตารางท่ี 105 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา 159 

ตารางท่ี 106 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม
จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา 161 

ตารางท่ี 107 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 162 

ตารางท่ี 108 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 163 

ตารางท่ี 109  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 165 

ตารางท่ี 110 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
จ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 166 

ตารางท่ี 111 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม
จ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 167 

ตารางท่ี 112 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ 169 

ตารางท่ี 113 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามระดบัความเตม็
ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้ 170 

 



 

น 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 114 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก

ตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา หรือ
วทิยาลยัจดัให ้ 173 

ตารางท่ี 115 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
จ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัให้ 175 

ตารางท่ี 116 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม
จ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา 
หรือวทิยาลยัจดัให้ 178 

ตารางท่ี 117  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ 179 

ตารางท่ี 118 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์
ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 181 

ตารางท่ี 119 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 182 

ตารางท่ี 120 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
จ าแนกตาม 183 

ตารางท่ี 121 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม
จ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 185 

ตารางท่ี 122   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 186 

 



 

บ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 123 ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของบญัชีออมใจ ความ

สมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยั
ชนะในสังคม และอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงทั้ง 7 ประการกบั
ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม 188 

ตารางท่ี 124 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปและการทดสอบความแปรปรวน
ของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยั
ชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 190 

ตารางท่ี 125   สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะ
ทัว่ไป 203 

ตารางท่ี 126 ตวัอยา่งโครงการและกิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
แม่โจ ้ 222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ป 

 

สารบญัภาพ 
 

   หน้า 
ภาพท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึง 

อุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของกลุ่มตวัอยา่ง 197 

ภาพท่ี 2 ค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง 198 

 


