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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการวดัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระดบัอุปนิสยั 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ 
Stephen R.Covey  และเพือ่เปรียบเทียบหาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา  
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 234 ราย โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 
R.V. Krejcie และ D.W. Morgan และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงของ Covey (2010) แลว้น ามาวเิคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ 
        ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ20-21 ปี ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดและผลการเรียนสะสมในระดบั 
1.76-2.50  ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนสุดทอ้ง มีจ  านวนพีน่อ้ง 2 คน อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา บิดามารดา
อาศยัอยูด่ว้ยกนั มีบิดาและมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร มีเพือ่นสนิท 5  คน ไม่เคยท างานพเิศษหรือ
หารายไดเ้สริม ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เคยมีประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ และเคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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      กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนอุปนิสยัที่ 7 
ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา บญัชีออมใจ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน และอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง มาก 
ตามล าดบั เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสยัแลว้พบวา่ กลุ่มชยัชนะชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม 
และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากตามล าดบั 
 ระดบับญัชีออมใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไป
ดงัต่อไปน้ี ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
  ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับ
คุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม จ านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้
และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติส าหรับ
คุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี แผนการศึกษา อาชีพของมารดา ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายได้
เสริม  ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  และความเตม็
ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้  
 ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี แผนการศึกษา ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม  
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้  และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ทรงประสิทธิผลสูงมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไปดงัต่อไปน้ี แผนการศึกษา อาชีพของมารดา ประวตัิการ
ท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปนิสยั พบว่า อุปนิสยัตามหลกัการ 7 อุปนิสยัพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไดแ้ก่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสยัที่ 1 ถึง อุปนิสยัที่ 
7 มีความสมัพนัธก์นัทางบวกกบัทุกอุปนิสยั 
 เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดไม่มีความสมัพนัธก์บับญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ และอุปนิสยัที่ 1 ถึง อุปนิสยัที่ 7  ในขณะที่เกรดเฉล่ียสะสมทีมี่ความสมัพนัธท์างลบกบั
บญัชีออมใจและความสมดุลในชีวติในระดบัต ่า 
 นกัศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัสูงกวา่นกัศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงในทุกระดบัอุปนิสยั 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed at studying the habit of Faculty of Fisheries and Aquatic 
Resources Students, Maejo University by employing the Seven Habits of Highly Effective People 
Principle by Stephen R. Covey (1989) and at finding correlation between the habit levels and 
between the respondent general characteristics and habit levels. The samples were collected from 
those students who were studying in Faculty of  Fisheries and Aquatic Resources. The sample size 
was specified to 234, suggested by RV Krejcie and D.W. Morgan. Self-scoring Seven Habits of 
Highly Effective People Principle questionnaire by Covey (2010) was used in correcting data. 
Statistical analysis techniques used in this study were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-Test, one-way ANOVA and correlation analysis. 
 Most of the respondents were 20-21 years old male studying in the first academic year 
of 4-year program with GPA and GPAC of 1.76-2.50. Most respondents were the youngest child. 
They had two brothers/sisters and they lived with their both parents. Their parents lived together. 
Their parents worked as agriculturist. They had 5 close friends. They had no work experience and 
never were a leader or involved in arranging student activities. They had experienced in voluntarily 
attending student activities and they were willing in attending activities organized by students 
association, the faculty or the university. They had an opportunity to attend a lesson or a class 
concerning the Seven Habits for Highly Effective People Principle. 
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 The result of the study showed that the respondents had high level of  Habit 1: Be 
Proactive. However, they had medium high level of Habit 7: Sharpen the Saw, Life Balance Habits, 
Habit 4: Think Win/Win, Habit 5: Seek First to Understand, Emotional Bank Account Habit, Habit 
2: Begin With the End in Mind, Habit 3: Put First Thing First, Habit 6: Synergize were ranked at 
high level, respectively. Private Victory Habits, Public Victory Habit and Habit Overall 7 Habit and 
was ranked at high level, respectively. 
 The level of Emotional Bank Account Habit were significantly different among these 
respondent characteristics: previous part time job for extra income, whether being a leader or 
involved in arranging student activities team, experience in voluntarily attending student activities 
and the level of willingness to attend activities organized by students association, the faculty or the 
university and previous learning experience concerning the Seven Habits for Highly Effective 
People Principle.   
  The level of Life Balance Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: the study level, GPAC, the number of siblings, the respondents lived with  mostly, 
experience in voluntarily attending student activities and the level of willingness to attend activities 
organized by students association, the faculty or the university and previous learning experience 
concerning the Seven Habits for Highly Effective People Principle.   
 The level of Private Victory Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: academic program, occupation of mother, previous part time job for extra income, 
experience in voluntarily attending student activities and the level of willingness to attend activities 
organized by students association.   
 The level of Public Victory Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: academic program, previous part time job for extra income, whether being a leader 
or involved in arranging student activities team, experience in voluntarily attending student 
activities and the level of willingness to attend activities organized by students association, the 
faculty or the university and previous learning experience concerning the Seven Habits for Highly 
Effective People Principle.    
 The level of the overall 7 Habit were significantly different among these respondent 
characteristics: academic program, occupation of mother, previous part time job for extra income, 
whether being a leader or involved in arranging student activities team, experience in voluntarily 
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attending student activities and the level of willingness to attend activities organized by students 
association, the faculty or the university and previous learning experience concerning the Seven 
Habits for Highly Effective People Principle.    
 The correlation analysis showed that the Emotional Bank Account, Life Balance and 
Habit 1 to Habit 7 were positively correlated with each other. 
       The GPA was not related to Emotional Bank Account, Life Balance and Habit 1 to 
Habit 7. Meanwhile, the results showed negative correlation between GPAC and Emotional Bank 
Account and Life Balance in a low level. 
 Students with learning experience concerning the Seven Habits for Highly Effective 
People Principle had higher average level of all habits than students who did not have that 
experience. 


