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กติติกรรมประกาศ 

 
 กำรคน้ควำ้แบบอิสระเร่ืองกำรวดัระดบัอุปนิสัยของนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำร

ประมงและทรัพยำกรทำงน ้ ำ มหำวิทยำลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกักำรเจ็ดอุปนิสัยพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงน้ีสำมำรถส ำเร็จลุล่วงได ้ด้วยควำมกรุณำจำก อำจำรย ์ดร.ชยัวุฒิ ตั้งสมชยั อำจำรยท่ี์ปรึกษำกำร
ค้นคว้ำแบบอิสระ ผู ้ซ่ึงกรุณำให้ควำมรู้ ค  ำแนะน ำในกำรค้นคว้ำ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่ำง ๆ จนกำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงไว ้
ณ โอกำสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรประมงและ
ทรัพยำกรทำงน ้ ำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ท่ีอนุญำตให้ด ำเนินกำรศึกษำกำรค้นควำ้แบบอิสระฉบับน้ี 
ตลอดจนเจำ้หนำ้ท่ีมหำวิทยำลยัแม่โจทุ้กท่ำน ส ำหรับควำมช่วยเหลือ และกำรประสำนงำนดำ้นต่ำงๆ  
ตลอดระยะเวลำกำรท ำศึกษำฉบบัน้ี และขอขอบคุณนกัศึกษำท่ีตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนท่ีใหข้อ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังน้ี 

          ขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย ์ รองศำสตรำจำรยอ์รพิณ สันติธีรำกุล ประธำนกรรมกำร
กำรสอบคน้ควำ้แบบอิสระ ดร.ชยัวฒิุ ตั้งสมชยั คณะกรรมกำรสอบกำรคน้ควำ้แบบอิสระ และ ดร.
ศนัสนำ สิริตำม คณะกรรมกำรสอบกำรคน้ควำ้แบบอิสระ ท่ีไดก้รุณำสละเวลำอนัมีค่ำ ช่วยตรวจสอบ 
และแนะน ำกำรคน้ควำ้แบบอิสระใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

  ขอกรำบขอบพระคุณ คณำจำรยป์ระจ ำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
และคณำจำรย์ผูร่้วมสอนจำกสถำบันต่ำง ๆ ท่ีประสิทธ์ิประสำทวิชำควำมรู้แก่ผูศึ้กษำ ตลอดจน
บุคลำกร และเจำ้หน้ำท่ีมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ทุกท่ำน ซ่ึงไดใ้ห้ควำมช่วยเหลือ อ ำนวยควำมสะดวก 
และประสำนงำนดำ้นต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ 

ทำ้ยท่ีสุดน้ี ขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว และญำติพี่นอ้ง ท่ีไดเ้ปิด
โอกำสทำงกำรศึกษำ คอยให้ก ำลังใจและค ำแนะน ำต่ำง ๆ  และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมชั้นเรียน 
ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกท่ำนท่ีมิได้เอ่ยนำม ในควำมช่วยเหลือ มิตรภำพ และก ำลงัใจ ท ำให้
กำรศึกษำคร้ังน้ีส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ การวดัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 

ผู้เขียน    นางสาวเนตรชนก ค าผาลา  
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อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย ์ดร.ชยัวฒิุ  ตั้งสมชยั 
 

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 



 

จ 
 

      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 



 

ฉ 
 

 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
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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. 
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ชนะส่วนตน 105 
ตารางท่ี 46 แสดงผลการวเิคราะห์ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะในสังคม 106 
ตารางท่ี 47 แสดงผลการวเิคราะห์ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย 

พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 107 

 
 



 

ฒ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 

ตารางท่ี 48 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบับญัชีออมใจ 108 
ตารางท่ี 49 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบัความสมดุลในการด าเนิน

ชีวติ 110 
ตารางท่ี 50 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ

ส่วนตน 111 
ตารางท่ี 51 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ

ในสังคม 112 
ตารางท่ี 52 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย 114 
ตารางท่ี 53 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบับญัชี

ออมใจ 115 
ตารางท่ี 54 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบัความ

สมดุลในการด าเนินชีวติ 
 

117 
ตารางท่ี 55 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบักลุ่ม

อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 
 

118 
ตารางท่ี 56 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบักลุ่ม

อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 
 

120 
ตารางท่ี 57 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบั

ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

121 
ตารางท่ี 58 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบับญัชีออมใจ 122 
ตารางท่ี 59 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบัความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
 

124 
ตารางท่ี 60 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะส่วนตน 
 

126 
ตารางท่ี 61 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะในสังคม 
 

128 
ตารางท่ี 62 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย 

พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

 
129 



 

ณ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 
ตารางท่ี 63 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบับญัชีออมใจ 130 
ตารางท่ี 64 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบัความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
 

132 
ตารางท่ี 65 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะส่วนตน 
 

134 
ตารางท่ี 66 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะในสังคม 135 
ตารางท่ี 67 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย 

พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

137 
ตารางท่ี 68 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพี่นอ้งกบัระดบับญัชีออมใจ 138 
ตารางท่ี 69 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพี่นอ้งกบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 139 
ตารางท่ี 70 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพี่นอ้งกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ

ส่วนตน 
141 

ตารางท่ี 71 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพี่นอ้งกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคม 

142 

ตารางท่ี 72 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพี่นอ้งกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 
144 

ตารางท่ี 73 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบับญัชี
ออมใจ 

      
      146 

ตารางท่ี 74 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัความสมดุล
ในการด าเนินชีวิต 

 
147 

ตารางท่ี 75 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 

 
150 

ตารางท่ี 76 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 

 
151 

ตารางท่ี 77 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

 
152 



 

ด 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 
ตารางท่ี 78 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบับญัชีออมใจ 154 
ตารางท่ี 79 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบัความสมดุล

ในการด าเนินชีวิต 
 

155 
ตารางท่ี 80 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสัย

เพื่อชยัชนะส่วนตน 157 
ตารางท่ี 81 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสัย

เพื่อชยัชนะในสังคม 158 
ตารางท่ี 82 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบัภาพรวม 7 

อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

160 
ตารางท่ี 83 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบับญัชีออมใจ 161 
ตารางท่ี 84 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบัความสมดุลในการด าเนิน

ชีวติ 
163 

ตารางท่ี 85 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตน 

164 

ตารางท่ี 86 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคม 

168 

ตารางท่ี 87 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 
171 

ตารางท่ี 88 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบับญัชีออมใจ 172 
ตารางท่ี 89 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบัความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
174 

ตารางท่ี 90 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตน 

 
176 

ตารางท่ี 91 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคม 

 
180 

ตารางท่ี 92 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

 
182 



 

ต 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 

ตารางท่ี 93 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพื่อนสนิทกบัระดบับญัชีออมใจ 186 
ตารางท่ี 94 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพื่อนสนิทกบัระดบัความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 187 
ตารางท่ี 95 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพื่อนสนิทกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะส่วนตน 189 
ตารางท่ี 96 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพื่อนสนิทกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั

ชนะในสังคม 190 
ตารางท่ี 97 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพื่อนสนิทกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย

พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 192 
ตารางท่ี 98 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมกบั

ระดบับญัชีออมใจ 
 

193 
ตารางท่ี 99 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมกบั

ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 

195 
ตารางท่ี 100 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมกบั

ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 
 

196 
ตารางท่ี 101 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมกบั

ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 
 

197 
ตารางท่ี 102 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมกบั

ระดบัภาพรวม7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

199 
ตารางท่ี 103 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษากบัระดบับญัชีออมใจ 
 

200 
ตารางท่ี 104 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 

202 
ตารางท่ี 105 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตน 

 
 

203 

 
 



 

ถ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 

ตารางท่ี 106 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคม 205 

ตารางท่ี 107 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 207 

ตารางท่ี 108 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบั
ระดบับญัชีออมใจ 

 
208 

ตารางท่ี 109 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบั
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 

 
209 

ตารางท่ี 110  แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบั
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 

 
211 

ตารางท่ี 111 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบั
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 

 
212 

ตารางท่ี 112 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบั
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 
214 

ตารางท่ี 113 แสดงผลวเิคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบับญัชีออมใจ 

 
215 

ตารางท่ี 114 แสดงผลวเิคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ 

 
 

218 
ตารางท่ี 115 แสดงผลวเิคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร

นกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตน 

 
 

221 
    

 
 
 



 

ท 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 

ตารางท่ี 116 แสดงผลวเิคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคม 

 
 

224 
ตารางท่ี 117 แสดงผลวเิคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร

นกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 227 

ตารางท่ี 118  แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัระดบับญัชีออมใจ 

    
      230 

ตารางท่ี 119 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 

 
231 

ตารางท่ี 120 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 

 
233 

ตารางท่ี 121 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัระดบัเพื่ออุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 

 
235 

ตารางท่ี 122 แสดงผลวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป 

 
 

236 
ตารางท่ี 123 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และ เกรด

เฉล่ียสะสมกบั บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 
ถึงอุปนิสัยท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะใน
สังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 
 
 

238 
ตารางท่ี 124 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปและการทดสอบความแปรปรวน

ของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยั
ชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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ธ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หนา้ 

ตารางท่ี 125 สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะ
ทัว่ไป 265 

ตารางท่ี 126 ตวัอยา่งโครงการและกิจกรรมของคณะเทคโนโลยกีารประมง 
และทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

น 

 

สารบญัภาพ 
   หนา้ 

ภาพท่ี 1 แสดงส่วนของอุปนิสัยท่ีมีประสิทธิผล หลกัการภายในและแบบแผนของ
พฤติกรรมต่างๆ 7 

ภาพท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียของระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 
1 ถึง อุปนิสัยท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 249 

ภาพท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึง 
อุปนิสัยท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และ
ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งแยกตาม
แผนการศึกษา 250 

ภาพท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจก้บับญัชีออมใจ 252 

ภาพท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัความสมดุลในการด าเนินชีวิต 253 

ภาพท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 254 

ภาพท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
ในใจ 255 

ภาพท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 256 

ภาพท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 257 

ภาพท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึง
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 258 

 
 
 



 

บ 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
  หนา้ 

ภาพท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความ
ต่าง 259 

ภาพท่ี 12 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า  มหาวทิยาลยัแม่โจก้บัอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 260 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศซ่ึงมีเศรษฐกิจอยูบ่นรากฐานของเกษตรกรรมและการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ การท าประมงจึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่ง
มาก เพราะการท าประมงท าใหอุ้ตสาหกรรมใกลเ้คียงเจริญข้ึน ท าใหรั้ฐไดรั้บเงินตราต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนจากการส่งออกสินคา้ประมงไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศ โดยสินคา้ประมงส่งออกหลกั
ไดแ้ก่ กุง้และผลิตภณัฑ ์ทูน่าแปรรูป และหมึกสดแช่เยน็แช่แขง็ ดงันั้นการท าประมงจึงเป็นการช่วย
แกไ้ขปัญหาดุลการคา้ระหวา่งประเทศทางหน่ึง (สถาบนัวจิยัทรัพยากรทางน ้า  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2555 : ออนไลน์)  

ในปัจจุบนั ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการท าประมงจน
สามารถติดอนัดบัหน่ึงในสิบของโลก สินคา้ประมงเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้
ประเทศไดก้วา่แสนลา้นบาทต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2554 ท่ีผา่นมา สินคา้ประมงมีมูลค่าการส่งออกถึง 
272,400 ลา้นบาทซ่ึงถือเป็นปีท่ีมูลค่าการส่งออกสินคา้ประมงสูงสุดในรอบ 15 ปี เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน 35,498 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ทั้งน้ีตลาดการส่งออกหลกัยงัคง
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 27 รองลงมาไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น ร้อยละ 25 กลุ่มสหภาพยโุรปร้อยละ 14 
กลุ่มอาเซียนและกลุ่มแอฟริกา ร้อยละ5 ตามล าดบั (กรมการประมง, 2555 : ออนไลน์) จึงเห็นไดว้า่
การท าประมงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอยา่งมาก นอกจากการท าประมงจะเป็นการน า
เงินตราต่างประเทศเขา้มาสู่ประเทศไทยแลว้ ผลผลิตการประมงอีกส่วนหน่ึงยงัไดน้ ามาใชบ้ริโภคเป็น
อาหารโปรตีนท่ีส าคญัส าหรับคนในประเทศอีกดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม การประมงในประเทศไทยยงัพบปัญหาในหลายๆ ดา้นจากปัจจยัลบทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดและก าลงักระจายไปทัว่โลกคือ ความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลและทรัพยากรสัตวน์ ้า รองลงมาคือปัญหามาตรการกีดกนัทางการคา้ 
ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง และปัญหาขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีก่อใหเ้กิดการแยง่พื้นท่ีท าการประมง ดงันั้น
สภาพทรัพยากรชายฝ่ังทะเลและทรัพยากรสัตวน์ ้าจึงจ าเป็นตอ้งเผชิญกบัสภาวะการถูกท าลายมากข้ึน
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(สถาบนัวจิยัทรัพยากรทางน ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 : ออนไลน์) จาก
ปัจจยัขา้งตน้น้ี การท าประมงในประเทศไทยจึงจ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพทั้งในดา้นความรู้ 
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ทกัษะ กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม ในการ
สร้างความร่วมมือกนัเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรชายฝ่ังทะเลและทรัพยากรสัตว์
น ้า เพื่อใหก้ารพฒันาการประมงทะเลเป็นไปอยา่งราบร่ืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสืบไป 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เป็นอีกหน่ึงสถาบนัท่ี
ผลิตบุคคลากรทางดา้นการท าประมงอยา่งต่อเน่ือง มีวสิัยทศัน์คือเป็นคณะท่ีมีความเป็นเลิศทางการ
ประมงและทรัพยากรทางน ้าในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 เดิมเป็น
สาขาประมงน ้าจืด สังกดัภาควชิาเทคโนโลยทีางสัตว ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ไดแ้ยกตวัออกมาจดัตั้ง
หน่วยงานใหม่เป็นภาควชิาเทคโนโลยกีารประมง สังกดัคณะผลิตกรรมการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 
2536 ไดเ้ปิดสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 2 ปีเทียบเรียน 
สาขาวชิาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 3 หลกัสูตร ประกอบไปดว้ยสาขาวชิาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า สาขาวชิาการจดัการประมง และสาขาวิชาชีววทิยาประมง คณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้า ไดรั้บการอนุมติัจดัตั้งจากสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ใหเ้ป็นหน่วยงานระดบั
คณะ เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีปรัชญาคือ ปัญญาน า คุณธรรมเด่น เป็นเลิศทางวชิาการ 
ปัจจุบนัมีการจดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก
ทางดา้นเทคโนโลยกีารประมง คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ามีภารกิจหลกั 4 ดา้น 
คือ ดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ปัจจุบนัมีจ านวน
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 573 คน แบ่งเป็น 2 
หลกัสูตรคือ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประมง หลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตร
วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาการประมง หลกัสูตร 4 ปี เทียบเรียน 2 ปี (คณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2555 : ออนไลน์) 

จากการศึกษาเร่ือง 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly 
Effective People) ของ Stephen R. Covey ซ่ึงเป็นหลกัในการเปล่ียนความคิดและพฒันาอุปนิสัยท่ีเป็น
เลิศของมนุษยน์ั้น พบวา่คนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการท างาน หากคนไม่มีคุณภาพ การด าเนินงาน
ก็ไม่สัมฤทธ์ิผล คนสามารถพฒันาใหมี้ศกัยภาพได ้หากนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจไ้ดรั้บการปลูกฝังอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยา่งต่อเน่ือง 
ยอ่มจะช่วยเสริมสร้างนกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะของบุคลากรทางการประมงท่ีมีประสิทธิภาพอยา่ง
สมบูรณ์ มีความเป็นผูน้ า มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อองคก์รและสังคม  
สามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัศึกษาประสบกบั
ความส าเร็จและความสุขในการท างานในสาขาวชิาชีพของตนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมต่อไป สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
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มหาวทิยาลยัแม่โจท่ี้ตอ้งการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ มีทกัษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบติั  เป็นไปตาม
ความตอ้งการของสังคม ดงันั้นอุปนิสัยทั้ง 7 ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงจึงมีความส าคญัต่อการท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงคข์องคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจท่ี้กล่าวไว้
ได ้(คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยั 
แม่โจ,้ 2555 : ออนไลน์) 

ดว้ยเหตุผลน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
ของ Stephen R. Covey เพื่อทราบถึงระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษา และเพื่อใหค้ณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน
เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นผูมี้ประสิทธิผลสูง และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคณะดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ รวมทั้งผูส้นใจท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้างและฝึกฝน 7 อุปนิสัย จนเกิด
เป็นผลส าเร็จและความสุขท่ีแทจ้ริงของชีวติต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาระดบัอุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 7 ประการ ตามหลกัการของ 
Stephen R. Covey ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยั 
แม่โจ ้
     2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยกบัคุณลกัษณะทัว่ไป
ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบระดบัอุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 7 ประการ ตามหลกัการของ 
Stephen R. Covey ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 2. ท าใหท้ราบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยกบัคุณลกัษณะทัว่ไป
ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 3.  เพื่อใหค้ณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้สามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาระดบัอุปนิสัยทั้ง 7  ประการอนัน า 
ไปสู่การเป็นผูท้รงประสิทธิผลสูง 
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นิยำมศัพท์ 
 อุปนิสัย หมายถึง ผลจากการผสมผสานระหวา่งความรู้ ทกัษะ และความปรารถนา 
(Covey, 2004) 
 7 อุปนิสัยพฒันำสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง หมายถึง 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ตาม
หลกัการของ  Covey (2004) ซ่ึงประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลกัการ
วสิัยทศัน์ส่วนบุคคล อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลกัการ
ของการเป็นผูน้ าในตนเอง อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกัการของการ
บริหารส่วนบุคคล อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผูน้ าระหวา่ง
บุคคล อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนแลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, Then to be 
Understood) หลกัการติดต่อส่ือสารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
(Synergize) หลกัการร่วมมือยา่งสร้างสรรค ์และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the 
Saw) หลกัการของการเติมพลงัชีวติของตนเองใหส้มดุล 
 กลุ่มอุปนิสัยเพือ่ชัยชนะส่วนตน หมายถึง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนะใจตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลกัการวสิัยทศัน์ส่วนบุคคล อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลกัการของการเป็นผูน้ าในตนเอง อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิง
ท่ีส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกัการของการบริหารส่วนบุคคล และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้
คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) หลกัการของการเติมพลงัชีวติของตนเองใหส้มดุล 
 กลุ่มอุปนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม หมายถึง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนะใจผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผูน้ าระหวา่งบุคคล อุปนิสัยท่ี 5 
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนแลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) หลกัการ
ติดต่อส่ือสารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize) หลกัการร่วมมือ
ยา่งสร้างสรรค ์และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) หลกัการของการเติมพลงั
ชีวติของตนเองใหส้มดุล 

อุปนิสัยกำรเติมพลงัชีวติ หมายถึง อุปนิสัยท่ีท าใหอุ้ปนิสัยอ่ืนทั้งหมดเกิดผล ซ่ึงคือ 
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) 

บัญชีออมใจ หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นตวัแทนท่ีใชใ้นการอธิบายปริมาณความไวว้างใจท่ี
เกิดข้ึนจากการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น โดยการฝากคือการสร้างและซ่อมแซมความไวว้างใจใน
สัมพนัธภาพส่วนการถอนคือการท าลายและลดความไวว้างใจในสัมพนัธภาพ 
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ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวิต (Life Balance) หมายถึง การจดัสรรเวลา และปฏิบติั
กิจกรรมดา้นต่างๆ ของชีวติ ไม่วา่จะเป็นการท างาน การท่องเท่ียว การใชเ้วลากบัเพื่อน ครอบครัว 
และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นักศึกษำคณะเทคโนโลยกีำรประมงและทรัพยำกรทำงน ำ้ มหำวทิยำลัยแม่โจ้ หมายถึง ผูท่ี้
ก  าลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
 การศึกษาหัวขอ้เร่ืองการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูศึ้กษาได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
   
แนวคิดและทฤษฎ ี 
 การศึกษาเร่ืองการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงน้ี ผูศึ้กษา
ไดน้ าแนวคิดทฤษฏี และงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและ
ประเด็นในการศึกษาใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of 
Highly Effective People) (สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, 2546) 
 Stephen R. Covey เสนอหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of 
Highly Effective People) คร้ังแรกในปีค.ศ.1989 และไดน้ าเสนอฉบบัใหม่ (New Editionในปี ค.ศ.
2004 โดยมีเน้ือหากล่าวถึงการสร้างคุณลกัษณะซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานของความส าเร็จในชีวติ ซ่ึงเม่ือน า
หลกัการเหล่าน้ีมาปฏิบติัจนกลายเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของตนเองแลว้ จะน าไปสู่ความส าเร็จและ
ความสุขท่ีแทจ้ริง 
 พฤติกรรมของคนเกิดจากอุปนิสัยต่างๆ ในตวัเรา ความคิดจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติั และ
เม่ือปฏิบติัเป็นประจ าก็จะกลายเป็นอุปนิสัย เม่ือมีอุปนิสัยก็จะกลายเป็นคุณลกัษณะ  และจะกลายเป็น
วถีิชีวติในท่ีสุด 
 อุปนิสัยเป็นองคป์ระกอบทรงพลงัในชีวติของเราเพราะเกิดข้ึนสม ่าเสมอ บ่อยคร้ังอยูใ่น
โครงสร้างไร้ส านึก แสดงออกใหเ้ห็นเป็นค่าคงท่ีต่อเน่ืองรายวนั แสดงคุณลกัษณะและผลิประสิทธิผล 
หรือความไร้ประสิทธิผล โดยอุปนิสัยจะเป็นจุดตดัของความรู้ ทกัษะ และความปรารถนา เกิด
ความสัมพนัธ์ร่วมระหวา่งความรู้ ทกัษะ และความปรารถนาเขา้ดว้ยกนั โดยความรู้เป็นกรอบความคิด
ท่ีไดจ้ากทฤษฎีวา่จะท าอะไร และท าเพื่ออะไร ทกัษะคือจะท าอยา่งไร ส่วนความปรารถนาเป็น



 

7 
 

แรงจูงใจในความตอ้งการจะกระท า ในการกระท าบางส่ิงบางอยา่งใหก้ลายเป็นอุปนิสัย เราตอ้งอาศยั
การผสมผสานกนัทั้งสามอยา่ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงส่วนของอุปนิสัยท่ีมีประสิทธิผล หลกัการภายในและแบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ 
  

 การเปล่ียนแปลงตวัตนและโลกทศัน์เป็นกระบวนการท่ีขยายข้ึนไปอยา่งต่อเน่ือง ตวัตน
จะเปล่ียนโลกทศัน์ และในทางกลบักนัโลกทศัน์ก็จะเปล่ียนตวัตน เป็นเช่นน้ีไปเร่ือยๆ ตราบเท่าท่ีเรา
อยูใ่นกระบวนการของการเปล่ียนตวัตนและโลกทศัน์ เม่ือเราท าส่ิงใดก็ตามดว้ยความรู้ ทกัษะ และ
ความปรารถนาแลว้ จะท าให้เราสามารถทะลุไปสู่ระดบัท่ีสูงกวา่เดิมได ้ทั้งในแง่ของส่วนตวัและ
ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน เหมือนกบัท่ีเราสามารถหลุดไป 

ประสิทธิผล คือ กรอบความคิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติ โดยจะอยูใ่น
สมดุลระหวา่งผลผลิตท่ีพึงประสงคแ์ละความสามารถในการผลิต ซ่ึงไม่สามารถแยกเจาะจงเฉพาะอนั
ใดอนัหน่ึงได ้การจะมีประสิทธิผลท่ีจริงในสาขาใดสาขาหน่ึงบุคคลนั้นตอ้งมีความสมดุลระหวา่ง
คุณลกัษณะและความรู้ความสามารถท่ีดี เม่ือรักษาปัจจยัทั้งสองใหส้มดุลได ้เขาจะสร้างความน่า
ไวว้างใจส่วนบุคคลของเขา และความน่าไวว้างใจของเขาต่อบุคคลอ่ืนได ้

Stephen R. Covey กล่าววา่ อุปนิสัย 7 ประการไม่ใช่สูตรส าเร็จท่ีจะท าโดยแยกออกจาก
กนัได ้แต่การเปล่ียนกรอบความคิดจะน าไปสู่การเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตอ้ง  
การเจริญเติบโตท่ีสอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติ คือ การใชห้ลกัการ “จากภายในออกสู่ภายนอก” โดย
เร่ิมตน้ท่ีตวัเราเอง เร่ิมกนัท่ีกรอบความคิด คุณลกัษณะและมูลเหตุจูงใจของเรา  อุปนิสัยทั้งเจด็น้ีจะมี
บทบาทเพิ่มข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและรวมเขา้กนัเป็นหน่ึงเดียว ท าให้อุปนิสัยส่วนตวัของแต่ละคน
มีประสิทธิผลและน าเรากา้วไปขา้งหนา้ จากการท่ีพึ่งพาคนอ่ืนไปเป็นพึ่งพาตวัเองและน าไปสู่การ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ใน 3 อุปนิสัยแรกเป็นอุปนิสัยท่ีท าใหเ้ราชนะตนเอง เกิดความ

ความรู้ 

ทกัษะ ความปรารถนา 

อุปนิสัย 

        (ท าอะไร) 

    (ท าอยา่งไร)       (ตอ้งการจะท า) 
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มัน่ใจในตนเอง รู้จกัธรรมชาติของตนเอง รู้จกัคุณค่าท่ีมีอยูใ่นตนเองและความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง เป็นการเร่ิมตน้จากตนเอง คือ เปล่ียนจากคนท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นไปเป็นคนท่ีตอ้งพึ่งพาตนเองหรือ 
“ชนะใจตนเอง” เม่ือพึ่งพาตนเองไดถื้อวา่มีพื้นฐานส าหรับการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้ก็จะกา้ว
ไปสู่การ “ชนะใจผูอ่ื้น” ใน 3 อุปนิสัยต่อมาซ่ึงเป็นอุปนิสัยท่ีท าใหเ้ราชนะใจคนทัว่ไปดว้ยการท างาน
เป็นทีมและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่วนอุปนิสัยท่ี 7 จะเป็นการกระตุน้ใหอุ้ปนิสัยทั้งหกอยูใ่นตวั
เราเสมอ ท าใหเ้ป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยงัสามารถใหผู้อ่ื้นพึ่งพาไดอี้กดว้ยดว้ย 

บัญชีออมใจ (Emotional Bank Account) 
เปรียบเสมือนจ านวนของความไวว้างใจท่ีสร้างข้ึน จากสัมพนัธภาพต่างๆ เป็นความรู้สึก

ของความปลอดภยัท่ีไดใ้หไ้วก้บัผูอ่ื้น  กล่าวไดว้า่ การฝากถือเป็นการสร้างและซ่อมแซมความ
ไวว้างใจในสัมพนัธภาพ และการถอนถือเป็นการท าลายและลดความไวว้างใจในสัมพนัธภาพ การ
ฝากบญัชีออมใจ จะหมายถึง การแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น รักษาสัญญาและ
ใหคุ้ณค่าต่อขอ้ผกูพนั ไม่พดูถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั ส่วนการถอนบญัชีออมใจ ก็คือการกระท า
ส่ิงท่ีตรงขา้มกบัการฝากบญัชีออมใจนัน่เอง 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต (Life Balance)  
คือการใหค้วามส าคญัทั้งผลท่ีไดรั้บ และเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลนั้น ซ่ึงแสดงถึงความสมดุลใน

การด าเนินชีวติ และการท างาน คนจ านวนไม่นอ้ยท่ีแสวงหาความสุขท่ีแทจ้ริงในบั้นปลายของชีวติ 
ดว้ยการท างานหนกัตลอดเวลา   เพื่อหารายไดส้ าหรับใชจ่้ายเพื่อท าในส่ิงท่ีตอ้งการหลงัเกษียณเช่น 
การเดินทางไปเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ แต่เม่ือถึงเวลาเกษียณ กลบัพบวา่ไม่สามารถท าในส่ิงท่ีเคยวาด
หวงัไวไ้ด ้เพราะตลอดหลายสิบปีท่ีผา่นมา ท างานหนกัเพียงอยา่งเดียว ปราศจากการเอาใจใส่สุขภาพ 
ท าใหมี้โรครุมเร้า อีกทั้งยงัขาดการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัคนรอบขา้งเช่น ครอบครัว ญาติและเพื่อน ท า
ใหเ้กิดปัญหาสุขภาพจิตในภายหลงัอีกดว้ย  

อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี (Be Proactive) หลกัการวสัิยทศัน์ส่วนบุคคล 
หากไม่เป็นผูก้ระท า (Proactive) ก็มกัจะเป็นผูถู้กกระท า (Reactive) ผูท่ี้เป็นคนเฉ่ือย ไม่

ยอมคิดไม่ยอมสร้างอะไร จะถูกส่ิงแวดลอ้มมากระทบหรือน าพาบงัคบัใหต้อ้งท าอยา่งนั้นอยา่งน้ีไป
ตามสภาพแวดลอ้ม แบบนั้นเรียกวา่เป็นผูท่ี้ถูกกระท า แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูท่ี้อยูใ่นประเภทท่ีเป็น
ผูก้ระท า จะเป็นผูเ้ลือกท่ีจะท าหรือจะไม่ท าส่ิงใดๆ ดว้ยเหตุดว้ยผลของผูน้ั้นเอง คือคิดวา่ตนเองเป็นผู ้
ก  าหนดชีวติของตน ทั้งน้ีดว้ยการพิจารณาไวก่้อน ไม่ใช่วา่ถึงเวลาแลว้ค่อยคิดจะท า เพราะสุดทา้ยแลว้
ก็จะกลายเป็นผูถู้กกระท าและตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มเหมือนเดิม อะไรไม่เคยท า ตอ้งเรียนรู้ ท าให้
ได ้ท าใหเ้กิดความช านาญ ตอ้งเป็นผูคิ้ดแนวรุก คือ ทุกปัญหาแกไ้ขได ้อยา่ใหส่ิ้งภายนอกตดัสิน
ตนเอง แต่ใหต้นเองเป็นผูเ้ลือกท่ีจะท า รวมถึงควบคุมความรู้สึกของตนเองได ้
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อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลกัการของ
การเป็นผู้น าในตนเอง 

จิตเปรียบเป็นผูเ้ดินทางอยูเ่หนือมิติแห่งกาลเวลา ทุกอยา่งเร่ิมตน้ท่ีจิต เจตนาเป็นเคร่ืองช้ี
กรรมทุกอยา่งเป็นไปตามกรรม และความส าเร็จ เร่ิมตน้จากกา้วแรก เร่ิมสะสมความส าเร็จดว้ย
ระยะเวลาท่ีผา่นไปอยา่งสม ่าเสมอ การเร่ิมตน้ท่ีจุดมุ่งหมายในใจ คือ การสร้างหรือวางแผน การ
ออกแบบ และ วางโครงร่างส าหรับส่ิงท่ีเราตอ้งการจะเป็นก่อน โดยคิดหลายๆ ทางเลือก และเลือกส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดในใจก่อน แลว้ค่อยน าความคิดนั้นมาปฏิบติั ใหเ้กิดผล ตามความคิดหรือส่ิงท่ีเราคาด หวงัไว ้
การฝึกฝน อุปนิสัยท่ี 2 น้ี ตอ้งเร่ิมตน้ท่ี ตอ้งตั้ง Personal Mission ก่อน แลว้ จาก Personal Mission 
ค่อยๆ แตกออกเป็น Activity ยอ่ยๆ ในการท าอะไรในแต่ละช่วงของชีวติ และทบทวนส่ิงท่ีเรากระท า
วา่สอดคลอ้งหรือ เป็นไปตาม Mission ท่ีเราอยากไดห้รืออยากเป็นหรือไม่ นิสัยขอ้น้ีเป็นการสร้าง
ความปรารถนา และแรงจูงใจใหท้  าในส่ิงท่ีเราควรจะท า แต่เรามกัผลดัวนักบัตวัเองเสมอ 

อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน (Put First Things First) หลกัการของการบริหารส่วน
บุคคล 

อุปนิสัยน้ีเป็นการฝึก การบริหารเวลา โดยตอ้งจดัล าดบัความส าคญัของงาน โดยจะโยงมา
จาก Personal Mission คือท าในส่ิงท่ีสอดคลอ้ง Personal Mission ชีวติท่ีประสบความส าเร็จนั้น ตอ้ง
เรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงั คือ คิดวา่จะท าอะไร ท าอยา่งไร เร่ิมจากอะไรก่อน โดยตอบรับในส่ิง
ท่ีดีและปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ดี ทุกคนมีตน้ทุน คือ เวลาท่ีเท่ากนั 24 ช.ม. แต่ต่างกนัในการใชเ้วลาใหมี้
คุณค่าและเป็นประโยชน์ตอ้งใหค้วามสนใจและท าในเร่ืองท่ีมีความ ส าคญัก่อนเร่ืองเร่งด่วนเสมอ     

     อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผู้น าระหว่างบุคคล 
ชนะ/ชนะ เป็นกรอบแห่งความคิดท่ีแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนัในทุกความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงหรือหนทางแกปั้ญหาท่ีจะไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจกนัทั้ง
สองฝ่าย มองชีวติวา่เป็นการร่วมมือกนัไม่ใช่การแข่งขนั เช่ือวา่มีทุกอยา่งเหลือเฟือส าหรับทุกคน 
ความส าเร็จของบุคคลหน่ึงไม่ไดกี้ดกนัความส าเร็จของผูอ่ื้น หลกัการชนะ/ชนะเป็นอุปนิสัยของภาวะ
ผูน้ าระหวา่งบุคคลท่ีตอ้งอาศยัวสิัยทศัน์ การริเร่ิมเชิงรุกและความมัน่คง การช้ีแนะ ปัญญาและพลงั
อ านาจท่ีมาจากภาวะผูน้ าส่วนบุคคลท่ียดึหลกัการการเป็นจุดศูนยก์ลาง และแนวคิดชนะ/ชนะน้ี
ก่อก าเนิดมาจากคุณลกัษณะแห่งบูรณภาพ วุฒิภาวะและกรอบของจิตใจเหลือเฟือ 

อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to 
be Understood) หลกัการติดต่อส่ือสารอย่างเข้าอกเข้าใจ 

โดยปกติแลว้คนส่วนใหญ่อยากใหผู้อ่ื้นมาเขา้ใจตนก่อนและรับฟังดว้ยเจตนาท่ีตอ้งการ
ออกความคิดเห็นไม่ไดรั้บฟังเพื่อความเขา้ใจจึงถือเป็นการเปล่ียนกรอบความคิดคร้ังใหญ่  ซ่ึงการรับ
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ฟังผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจ ไม่ไดห้มายความถึงแค่การรับฟังดว้ยความใส่ใจหรือเห็นใจ แต่เป็นการรับฟัง
ท่ีมีเจตนาท าความเขา้ใจผูพู้ด การพาตวัเขา้ไปอยูใ่นกรอบอา้งอิงของผูพ้ดูและมองผา่นกรอบนั้น
ออกมา เพื่อเขา้ใจกรอบความคิดในใจของเขาและร่วมรับรู้ความรู้สึกของเขา เม่ือเราเขา้ใจผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึงกวา่เดิม จะท าใหม้องเห็นคุณค่าในตวัเขามากข้ึน ช่วยใหร้ะดบัความสัมพนัธ์และความไวเ้น้ือ
เช่ือใจเพิ่มมากข้ึนและช่วยใหผู้อ่ื้นพร้อมจะเขา้ใจเรา เม่ือเกิดความเขา้ใจกนัและกนัอยา่งถ่องแท ้ก็
เปรียบเหมือนเปิดประตูสู่ดินแดนความคิดสร้างสรรคแ์ละทางเลือกสายท่ีสาม ความแตกต่างระหวา่ง
เราไม่ถือเป็นอุปสรรคกีดกั้นในการส่ือสาร และการร่วมมือกนัสร้างความเจริญ กา้วหนา้อีกต่อไป แต่
ในทางตรงขา้มความแตกต่างนั้นจะเป็นบนัไดกา้วแรกไปสู่การผนึกพลงัประสานความต่าง 

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize) หลักการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
ผนึกพลงัประสานความต่างเป็นการน าเอาคุณสมบติัเฉพาะของมนุษยท์ั้งส่ี คือ ร่างกาย จิต

วญิญาณ สติปัญญา และความรู้สึกท่ีมีต่อสังคม มารวมกบัแรงจูงใจชนะ/ชนะ ทกัษะการส่ือสาร การ
รับฟังอยา่งเขา้อกเขา้ใจ ผนึกรวมกนัพุง่ไปเจาะปัญหาและปลดปล่อยอ านาจสูงสุดท่ีมีอยู ่มุ่งหนา้ไป
เพื่อใหเ้ป้าหมายท่ีอยูใ่นใจนั้นบรรลุผล โดยท่ีแก่นส าคญัของผนึกพลงัประสานความต่าง คือการ
มองเห็นค่าความแตกต่าง ทั้งความแตกต่างเชิงความคิด เชิงอารมณ์และเชิงจิต การเห็นคุณค่าความ
แตกต่างจะบวกเพิ่มความรู้ บวกเพิ่มความเขา้ใจ ใหม้องเห็นโลกไดก้วา้งมากข้ึน หากเราใชเ้พียง
ประสบการณ์ของตวัเราคนเดียว เราจะท างานโดยไม่มีขอ้มูลเพียงพอ ผนึกพลงัประสานความต่างถือ
เป็นหลกัการท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิผลในการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั การท างานเป็นทีม และพฒันา
เอกภาพและความคิดสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 

อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) หลกัการของการเติมพลงัชีวติ
ของตนเองให้สมดุล 

ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอเป็นการกระตุน้หรือปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อใหจ้ดัการชีวิต
ไดดี้ข้ึนเป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและพร้อมช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย โดยการปรับตวัใหม่และ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคป์ระกอบหลกัของชีวิต ไม่วา่จะเป็นมิติทางกายภาพท่ีเก่ียวโยงถึงการ
ดูแลรักษาร่างกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน์ พกัผอ่นใหเ้พียงพอและออกก าลงักายเป็นประจ า มิติแห่ง
จิตวิญญาณเป็นการผกูมดัให้ปฏิบติัตามระบบค่านิยม ปฏิบติัตามสัญญา ศึกษาและท าสมาธิ มิติแห่ง
สติปัญญาเป็นการอ่าน วาดภาพในใจ วางแผน เขียนและมิติเชิงสังคม/อารมณ์เป็นการใหบ้ริการ ร่วม
รับรู้ความรู้สึก ผนึกพลงัประสานความต่างและความมัน่คงในใจ ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนมิติทั้งส่ีเป็น
ประจ าและต่อเน่ือง 

จากหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey ดงัท่ีไดก้ล่าวมา
นั้น นบัวา่เป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัเพื่อใหมี้ความส าเร็จใน
การท างานหรือการด าเนินชีวิต ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นการพฒันาท่ีอุปนิสัย ท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืไม่ใช่แค่
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สร้างบุคลิกภาพท่ีฉาบฉวย แต่เป็นการสร้างใหเ้กิดเป็นนิสัยติดตวั โดยอยูใ่นกรอบของความคิดท่ีมีสติ 
มีเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงง่ายต่อการน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานหรือการด าเนินชีวิตอยา่งย ัง่ยนืท่ี
ไม่ใช่เพียงแค่ตวัเองเท่านั้น แต่นบัเป็นความส าเร็จของส่วนรวมท่ีไม่มีใครแพ ้มีแต่ชนะทั้งสองฝ่าย 
 

 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ (คณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555: ออนไลน์) 
 

ประวตัิความเป็นมา 
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 เดิมเป็น

สาขาประมงน ้าจืด สังกดัภาควชิาเทคโนโลยทีางสัตว ์เร่ิมรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีรุ่นแรกในปี
การศึกษา 2528 หลกัสูตร 2 ปีต่อเน่ือง สาขาวชิาประมงน ้ าจืด (ทษ.บ.) มีนกัศึกษารุ่นท่ี 1 จ านวน 36 
คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ไดแ้ยกตวัออกจากภาควชิาเทคโนโลยทีางสัตวม์าจดัตั้งหน่วยงานใหม่เป็น
ภาควชิาเทคโนโลยกีารประมง สังกดัคณะผลิตกรรมการเกษตร เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปิดสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 2 
ปีเทียบเรียน สาขาวชิาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 3 หลกัสูตร คือ สาขาวชิาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า สาขาวชิาการจดัการประมง และสาขาวิชาชีววทิยาประมง คณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้า ไดรั้บการอนุมติัจดัตั้งจากสภามหาวทิยาลยัแม่โจ ้ใหเ้ป็นหน่วยงานระดบั
คณะ เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบนัมีการจดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัปริญญาโท ทางดา้นเทคโนโลยกีารประมง มีภารกิจหลกั 4 ดา้น คือ ดา้นการเรียนการสอน การ
วจิยั การบริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

ปรัชญา 
ปัญญาน า คุณธรรมเด่น เป็นเลิศทางวชิาการ 
วสัิยทัศน์ 
มีความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน ้าในระดบันานาชาติ  
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบติั และมีคุณธรรม สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  
2. เพื่อสร้างงานวจิยัแบบบูรณาการ ดา้นการประมงและทรัพยากรทางน ้าอยา่งมัน่คงและ

ปลอดภยัมีประโยชน์ต่อสังคม  
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3. เพื่อสร้างงานวจิยัแบบบูรณาการ ดา้นการประมงและทรัพยากรทางน ้าท่ีมัน่คงและ
ปลอดภยัมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวชิาการแก่สังคม  

4. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้น
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางดา้นวชิาการในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะ ใน

กระบวนการคิด ปฏิบติั และมีคุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม  
2. บูรณาการการวจิยัอยา่งมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวชิาการ

แก่สังคม  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการใหบ้ริการทางวชิาการ เพื่อเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้เฉพาะทางอยา่งครบวงจร  
4. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้น

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรและนกัศึกษา เพื่อเขา้สู่การเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและ

นานาชาติ โดยใชห้ลกัการพฒันาบริหารจดัการองคก์รท่ีดี (Good Governance) เพื่อให้บรรลุพนัธกิจ 
   
กจิกรรมส าหรับนักศึกษา 
1. กจิกรรม Fisheries Sport Day 
กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง โดยใชกิ้จกรรมการ

แข่งขนักีฬา และกิจกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ สร้างความสามคัคีของนกัศึกษาภายในคณะ 
ท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กกระบวนการท างานเป็นทีมและไดแ้สดงออกทางความสามารถของตนเอง 
นอกจากน้ียงัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขภาพตามนโยบายของทางมหาวทิยาลยั ส่งเสริมใหน้กัศึกษา
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงปลอดภยัจากยาเสพติด (รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 

2.  กจิกรรม พีเ่ล่า-น้องฟัง 
กิจกรรมน้ีจดัท าข้ึนโดยใหมี้การพบปะ พดูคุย แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ

จากศิษยเ์ก่าสู่ศิษยปั์จจุบนัในเร่ืองประสบการณ์ท างานในประเด็นต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น จบใหม่ท า
อยา่งไรใหง้านท า แนวทางการสมคัรงาน การปรับตวัในการเขา้ท างานใหม่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
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ท างาน ลู่ทางในการหางานท า และเป้าหมายในการท างาน รวมถึงขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากศิษยเ์ก่าท่ี
ประสบความส าเร็จทั้งในการด าเนินชีวติและการท างาน ท าใหศิ้ษยปั์จจุบนัไดรั้บประโยชน์เพื่อใชเ้ป็น
แนวทาง การพฒันา และการปรับปรุงการเรียน การด าเนินชีวติ และการท างานต่อไป (รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 

3.  กจิกรรม Fisheries Award 
กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อเป็นการใหร้างวลัแสดงความยกยอ่งนกัศึกษาผูท่ี้มีความสามารถ มี

ศกัยภาพและทกัษะในการด าเนินชีวิตตามคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เป็นนกัศึกษาท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น กิจกรรมน้ียงัมีการร่วมกนัจดับอร์ด
ท าเนียบ คนดี-คนเก่ง ประมงเพื่อเชิดชูนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั Fisheries Award  ดงักล่าว ท าให้
นกัศึกษาอ่ืนๆ เห็นแบบอยา่งท่ีดีจากนกัศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ ยอ่มเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะปฏิบติั
ตามต่อไป (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 

4. กจิกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบท 
เป็นกิจกรรมนกัศึกษาในช่วงเวลาท่ีวา่งเวน้จากการศึกษาปกติ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมท่ี
ท าโดยมิไดห้วงัเพียงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ตวันกัศึกษาเองในแง่ของการท างานหรือท ากิจกรรม
ร่วมกบัผูอ่ื้นเท่านั้น หากแต่หวงัเพื่อจะสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความ
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ออกสู่สังคมใหญ่ เป็นผูซ่ึ้งมีพื้นฐานความรู้ทางวชิาการจากการเรียนระดบั 
อุดมศึกษาหรือท่ีเรียกกนัวา่ปัญญาชนเป็นชนชั้นกลางท่ีมีบทบาทส าคญั ในการเปล่ียนแปลงสังคมใน
ส่วนท่ีเลวร้ายไปสู่สังคมท่ีดี (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2555 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 

5. กจิกรรม Fisheries Eco 
กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและระบบ

นิเวศน์ สร้างจิตส านึกในการรักษาวถีิชีวติพื้นบา้นทางการประมงท่ีมีลกัษณะการอยูร่่วมกบั
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสร้างความรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดการไดรั้บค่านิยมสมยัใหม่ สินคา้ บริการ
และวฒันธรรมใหม่ท่ีส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มทางการประมง โดยนกัศึกษาไดร่้วมกนัท าความ
สะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ สร้างซุม้สุนทรียด์า้นการประมง มีการน าเคร่ืองมือทางการ
ประมงพร้อมป้ายช่ือมาติดเป็นโมบายตกแต่งสวยงาม เป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการ
เรียนการสอน ท าใหน้กัศึกษาเกิดความรู้และความสนใจในเคร่ืองมือประมงพร้อมกบัเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของนกัศึกษา กิจกรรมน้ีจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยลดมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มและเพิ่มมูลค่า
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ใหก้บัระบบนิเวศน์ของคณะ (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2555 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 

6. กจิกรรมการให้บริการวชิาการด้านการเกษตรแก่สังคม 
เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมในดา้นต่าง ๆ 

เช่น การจดัฐานเรียนรู้ทางดา้นการเกษตร การเผยแพร่ความรู้ทางดา้นการเกษตรการจดัฝึกอบรม
เกษตรกร การจดัสัมมนาทางวชิาการ การจดัรายการวทิย ุการจดันิทรรศการทั้งในและนอกสถานท่ี 
การจดัฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรมระยะสั้น การใหค้  าปรึกษาแก่เกษตรกร การ
ใหบ้ริการวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ เช่น กิจกรรมคลินิกเคล่ือนท่ี ฐานความรู้ดา้นการประมงและ
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 

โดยในทุกกิจกรรมของคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า เป็นผูมี้ส่วนร่วมกบัการท ากิจกรรมดว้ยตนเองทั้งน้ีเพื่อ
สร้างใหน้กัศึกษาเป็นผูพ้ฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงได ้จากการน าเอาปรัชญาวสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์
พนัธกิจ และกลยทุธ์ของคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้าท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
ท าใหค้ณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีรู้จกั
คิด มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และรู้จกัใชชี้วิตอยา่งมีความสุข 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ดลญา นันทดี (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยอาศยัหลกัการ 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่” ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 
295 คน ซ่ึงเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวเิคราะห์
ทางสถิติดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
สองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ22 ปี กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 7 การลบั
เล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา และ
อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั และมีอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความแตกต่าง 
อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ และอุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดบัความส าคญั อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมากตามล าดบั เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน 
และภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากตามล าดบั คุณลกัษณะ
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ทัว่ไปท่ีมีผลต่อภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปี
การศึกษา สาขาวชิา ล าดบับุตรในครอบครัว บุคคลท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ยในปัจจุบนั จ านวนเพื่อนสนิท 

การเป็นผูริ้เร่ิมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยความสมคัรใจ และ
ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้อุปนิสัยส่วน 
มากมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนส่วนมีความสัมพนัธ์ 
กนักบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมในระดบัสูง ส่วนภาพรวมอุปนิสัยทั้ง 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนและกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมในระดบัสูงมาก เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ประสบการณ์การเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทาง
อารมณ์ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
 สุชาดา บัวบาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่” ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 303 คน 
ซ่ึงเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
ดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 ปี กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ 
อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ และอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั และมี
อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดบัความส าคญั อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากตามล าดบั 
เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแลว้พบวา่ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่ และกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมี
ผลต่อภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  อุปนิสัยส่วนมากมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อุปนิสัย
แสดงพื้นฐานทางอารมณ์ และอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ มีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบั
ต ่ากบัชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัต ่ากบักบัเกรดเฉล่ียสะสม แต่มีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัต ่ากบัจ านวนเพื่อนสนิท เกรดเฉล่ีย
ภาคการศึกษาล่าสุดไม่มีความสัมพนัธ์กบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตน  กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผล
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ยิง่ เกรดเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
เราในระดบัต ่า นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผล
ยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ มากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
 สุวริากร ช่ืนธีระวงศ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่” ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 193 
คน ซ่ึงเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวเิคราะห์ทาง
สถิติดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสอง
กลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ17-19 ปี  กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยแสดงพื้นฐาน
ทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั และมีอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 2 
การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ และอุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดบัความส าคญั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมากตามล าดบั เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยพบวา่ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และ 
ภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนในระดบัค่อนขา้งมาก คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อภาพรวม 7 อุปนิสัย
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ล าดบัในครอบครัว และประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ อุปนิสัยส่วนมากมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ยกเวน้
ความสัมพนัธ์ของอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ กบัอุปนิสัยท่ี 2 และอุปนิสัยท่ี 7 ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัต ่า และความสัมพนัธ์ของอุปนิสัยท่ี 5 กบัอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
อุปนิสัยท่ี2 และอุปนิสัยท่ี 3 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าเช่นกนั เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
เกรดเฉล่ียสะสม ประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
1. ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวดัระดบัอุปนิสยัเจด็ประการส าหรับผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ซ่ึงจะท าการศึกษาในนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยั 
แม่โจ ้

2. ตวัแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา แผนการศึกษา เกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัวจ านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพือ่นสนิท ประวตัิการท างานพเิศษหรือ
รายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์การเรียนรู้
หลกั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อุปนิสยัแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสยัแสดงความ
สมดุลของการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 คือบี-โปรแอกทีฟ  อุปนิสยัที่ 2 คือการเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายใน
ใจ อุปนิสยัที่ 3 คือการท าตามล าดบัความส าคญั อุปนิสยัที่4 คือการคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที ่5 คือ
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 คือการผนึกพลงัประสานความต่าง และอุปนิสยัที่ 7 
คือการลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
  

 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 ถึง

ชั้นปีที่  4  คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และหลกัสูตร 4 ปี ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ซ่ึงมีนกัศึกษาที่
ลงทะเบียนทั้งส้ิน 573 คน (งานทะเบียนและสถิตินกัศึกษา ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) (ขอ้มูล  ณ  วนัที่  30 พฤศจิกายน 2555)  
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ชั้นปี จ านวนนกัศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 186 
ชั้นปีที่ 2 177 
ชั้นปีที่ 3 120 
ชั้นปีที่ 4 90 
รวม 573 

 
ขนาดตัวอย่างและวธีิการคดัเลือกตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 คณะ

เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยนบัขอ้มูลเฉพาะนกัศึกษาไทยที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 573 คน โดยใชต้ารางก าหนดขนาดตวัอยา่ง
ของ Krejcie and Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551: 49) 

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้  น ามาสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบใช้
โควตา (Quota Sampling) (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) โดยสุ่มเลือกตวัอยา่งนกัศึกษาตามสดัส่วนจ านวน
นกัศึกษาในแต่ละชั้นปี ดงัน้ี 
 
ตาราง  2 แสดงจ านวนนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
และขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนประชากร (ขอ้มูลนกัศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555) 

ชั้นปี จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
หลกัสูตร 2 ปี หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตร 2 ปี หลกัสูตร 4 ปี 

ชั้นปีที่ 1 50 136 20 56 
ชั้นปีที่ 2 50 127 20 52 
ชั้นปีที่ 3 0 120 0 49 
ชั้นปีที่ 4 0 90 0 37 
รวม 100 473 40 194 

รวมทั้ง 2 หลกัสูตร 573 234 
 (ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555: ออนไลน์) 
 



 

19 
 

วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และหลกัสูตร 4 ปี 
ทั้งหมด 234 คน  โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ ส่วนที่  1  คุณลกัษณะทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนที่  2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (แบบวดัอุปนิสยัแสดงพื้นฐานทาง
อารมณ์  อุปนิสยัแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวติ  และ 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey (2010)  โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 

ส่วนที่ 1 คุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา 
สาขาวชิา เกรดเฉล่ียของภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว จ านวนพีน่อ้ง 
บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพือ่น
สนิท ประวติัการท างานพเิศษหรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 

ส่วนที่  2  แบบประเมินตนเอง  ซ่ึงน ามาจากแบบประเมินตนเอง  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลสูงของ  Stephen R. Covey  (2010: online อา้งอิงใน ธตัธธ์นนญ ์เกียรติไชยากร, 2554: 
286-291)  อนัประกอบดว้ย  แบบวดัอุปนิสยัแสดงพื้นฐานทางอารมณ์  อุปนิสยัแสดงความสมดุลของ
การด าเนินชีวติและ  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 

รายละเอียดของแบบประเมินตนเอง  มีดงัน้ี 
แบบประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 9 ส่วนหลกั ในแต่ละส่วนประกอบดว้ยขอ้ความจ านวน 

3 ขอ้ความ ดงัน้ี  
1. บญัชีออมใจ 

 ฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น 
 ฉนัเป็นคนรักษาสญัญาและใหคุ้ณค่าต่อขอ้ผกูพนั 
 ฉนัไม่พดูถึงส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 
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2. ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  
 ฉนัสามารถรักษาความสมดุลในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวติ การงาน  

ครอบครัว เพือ่น และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เวลาท างาน ฉนัค  านึงถึงความเก่ียวขอ้งและความตอ้งการของคนที่ฉนั

ก าลงัท างานให ้
 ฉนัทุ่มเทในส่ิงที่ฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมดสภาพ 

3.  อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลกัการวสิยัทศัน์ส่วนบุคคล  
 ฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้
 ฉนัทุ่มเทความพยายามในส่ิงที่ฉนัสามารถท าได ้มากกวา่ในส่ิงที่ฉนั

ไม่สามารถท าได ้
 ฉนัรับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ที่จะโทษ

ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 
4.  อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) 

หลกัการของการเป็นผูน้ าในตนเอง 
 ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวติ 
 ฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่างๆ เพือ่ไม่ตอ้งท าส่ิงนั้นๆ แบบฉุกเฉิน 
 ฉนัเร่ิมตน้แต่ละสปัดาห์ดว้ยเป้าหมายที่ชดัเจนวา่ ฉนัตอ้งการท าอะไร

ใหส้ าเร็จ 
5.  อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกัการของการบริหาร

ส่วนบุคคล   
 ฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อย

เวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ ) 
 ฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่างๆ ที่ส าคญัในชีวติหายไปเพราะกิจกรรมที่

วุน่วายในแต่ละวนั 
 ส่ิงต่างๆ ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยใหฉ้นั

ประสบความส าเร็จในชีวติ 
6.  อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผูน้ า

ระหวา่งบุคคล   
 ฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่าๆ กบัของฉนัเอง 
 ฉนัร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
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 เวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  ฉนัพยายามหาวธีิที่ท  าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ 
7.  อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้น แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, 

Then to be Understood) หลกัการติดต่อส่ือสารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ 
 ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน 
 ฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น 
 เวลาฟัง ฉนัพยายามมองส่ิงต่างๆ จากมุมมองของคนอ่ืน ไม่ใช่แค่ของ

ฉนัอยา่งเดียว 
8.  อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize) หลกัการร่วมมืออยา่ง

สร้างสรรค ์ 
 ฉนัใหคุ้ณค่าและคน้หาความสามารถที่อยูภ่ายในของผูอ่ื้น 
 ฉนัเป็นคนที่สร้างสรรคใ์นการแสวงหาแนวความคิดและวธีิแกไ้ข

ปัญหาที่ใหม่และดีกวา่ 
 ฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น 

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

 ฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพกายและความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั 
 ฉนัพยายามอยา่งหนกัที่จะสร้างและปรับปรุงความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
 ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ 

ลกัษณะของแบบประเมินตนเองนั้น  เป็นการประเมินตนเองวา่แสดงลกัษณะอุปนิสยัตาม
ขอ้ความแต่ละขอ้ความในแบบประเมินตนเองไดม้ากนอ้ยเพยีงใด  โดยแบ่งการประเมินตนเองในแต่
ละขอ้ความออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 

1  คะแนน  คือ  นอ้ยที่สุด 
2  คะแนน  คือ  นอ้ย 
3  คะแนน  คือ  ค่อนขา้งนอ้ย 
4  คะแนน  คือ  ค่อนขา้งมาก 
5  คะแนน  คือ  มาก 
6  คะแนน  คือ  มากที่สุด 

การประมวลผลคะแนนจากแบบประเมินตนเอง  มีวธีิประมวลผลดงัน้ี 
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1. หาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละอุปนิสยัของแบบประเมินตนเอง  แลว้พจิารณาวา่
ค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละอุปนิสยันั้นอยูใ่นช่วงใด  ซ่ึงก าหนดเกณฑเ์พือ่แปลความหมายของ
คะแนนไดด้ว้ยการหาอนัตรภาคชั้น  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549)  แสดงวธีิการค านวณไดด้งัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น       = ค่าพสิยัของคะแนนเฉล่ีย 
 จ านวนอนัตรภาคชั้น 

โดย    
  ค่าพสิยัของคะแนนเฉล่ีย  =  คะแนนเฉล่ียสูงสุดที่เป็นไปได ้- คะแนนเฉล่ียต ่าสุดที่เป็นไปได ้
     คะแนนเฉล่ียสูงสุดที่เป็นไปได ้ คือ  6  คะแนน 
    คะแนนเฉล่ียต ่าสุดที่เป็นไปได ้ คือ  1  คะแนน 
   ค่าพสิยัของคะแนนเฉล่ีย    =  6  -  1  คะแนน 

       =  5  คะแนน 

  จ านวนอนัตรภาคชั้น  (จ  านวนช่วงของคะแนน)    =  6  ชั้น 

  แทนค่า 
อนัตรภาคชั้น        =       5  คะแนน  
         6  ชั้น  
  
                              = 0.83  คะแนนต่อชั้น 

 
    จึงไดเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

1.00  -  1.83  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบันอ้ยที่สุด 
1.84  -  2.67  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบันอ้ย 
2.68  -  3.50  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
3.50  -  4.33  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัค่อนขา้งมาก 
4.34  -  5.17  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัดีมาก 
5.18  -  6.00  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัมากที่สุด 
 

 2. ประเมินผลในภาพรวมของ  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง   โดยการหา
ค่าเฉล่ียรวมของคะแนนใน  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง  แลว้พจิารณาวา่ค่าเฉล่ียของ
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คะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใด  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน  เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินในแต่
ละอุปนิสยั 

3. ประเมินผลระดบัอุปนิสยัในอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน โดยการหาค่าเฉล่ียรวมของ
คะแนนในอุปนิสยัที่ 1 อุปนิสยัที่ 2 อุปนิสยัที่ 3 และอุปนิสยัที่ 7 แลว้พจิารณาวา่ค่าเฉล่ียของคะแนน
นั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินในแต่ละอุปนิสยั 

4. ประเมินผลระดบัอุปนิสยัในอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม โดยการหาค่าเฉล่ียรวมของ
คะแนนในอุปนิสยัที่ 4 อุปนิสยัที่ 5 อุปนิสยัที่ 6 และอุปนิสยัที่ 7 แลว้พจิารณาวา่ค่าเฉล่ียของคะแนน
นั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินในแต่ละอุปนิสยั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือทางสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
ส่วนที่  1  การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไป ใชค้วามถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage)  

และค่าเฉล่ีย  (Mean)  ส าหรับขอ้มูล เพศ อาย ุชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา สาขาวชิา เกรดเฉล่ียของภาค
การศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว จ านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพือ่สนิท ประวตัิการท างานพเิศษหรือรายได้
เสริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 
อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 

ส่วนที่  2  การวเิคราะห์อุปนิสยัแสดงพื้นฐานทางอารมณ์  อุปนิสยัแสดงความสมดุลของ
การด าเนินชีวติ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 
และ  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง  ใชค้วามถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  
(Mean)  และการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) ระหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยั โดยใช้
วธีิหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) 

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบัระดบัอุปนิสยัแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ 
อุปนิสยัแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวติ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะใน
สงัคม อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และ 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 

3.1  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์
พหุคูณ ใชว้ิธีของ Scheffe  เพือ่ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัเป็นรายคู่ 
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3.2  การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียน
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบัระดบัอุปนิสยั
แสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสยัแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัที่ 1 
ถึงอุปนิสยัที่ 7 และ 7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง โดยใชว้ธีิ
หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product-moment 
Correlation Coefficient) ดงัน้ี  
(สมเดช บุญประจกัษ,์ 2551) 
  ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธม์ากกวา่ 0.90 ถือวา่ มีความสมัพนัธ์

กนัในระดบัสูงมาก 
  ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่ง 0.70 - 0.90 ถือวา่ มีความ 

สมัพนัธก์นัในระดบัสูง 
  ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่ง 0.30 - 0.69 ถือวา่ มีความ 

สมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
  ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธน์อ้ยกวา่ 0.30 ถือวา่ มีความสมัพนัธ์

กนัในระดบัต ่า 
 ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.00 ถือวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์

กนั 
 เคร่ืองหมาย + และ  - หนา้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์สดงถึง

ทิศทางของความสมัพนัธ ์โดยเคร่ืองหมาย + แสดงวา่มี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และเคร่ืองหมาย – แสดงวา่มี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

 ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลสูง ที่มีต่อระดบัอุปนิสยัแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสยัแสดงความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม 
และ 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม 
(t-Test) 
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สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 สถานที่ใชใ้นการด าเนินการศึกษา  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และ

สถานที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  คือ  คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้

 
 
 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้วลาในการด าเนินการศึกษาทั้งหมด 9 เดือน โดยเร่ิมท า 
การศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ เพือ่ศึกษาการวดัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูง ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 573 คน และ
ไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 234 ราย โดยน าขอ้มูลทีไ่ดม้าท าการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนโดยน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย
ตามล าดบั ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีที่ก  าลงั
ศึกษา สาขาวชิา ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัว จ  านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา จ านวน
เพือ่นสนิท ประวติัการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิมผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (ตารางที ่3 – ตารางที่ 20) 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์บญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะ
ส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงใชค้วามถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวเิคราะห์
สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) ระหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยั โดยใชว้ิธีหาสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) (ตารางที่ 21 – ตาราง
ที่ 32) 
  ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ 
กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 

 



 
 

27 
 

   3.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์พหุคูณ โดยใชว้ิธีของ Scheffe 
เพือ่ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัเป็นรายคู่ ระหวา่งคุณลกัษณะทัว่ไป กบับญัชี
ออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะในสงัคม 
และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (ตารางที่ 33 – ตารางที่ 123) 
  3.2 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบับญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ กลุ่ม
อุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงโดยใชว้ิธีหาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s 
Product-moment Correlation Coefficient) (ตารางที่ 124)  
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ที่มีต่อบญัชีออมใจความสมดุลของการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 กลุ่ม
อุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (t-Test) (ตารางที่ 125)  
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไป 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 234 คน และสุ่มตวัอยา่งเพือ่
เก็บแบบสอบถามจากนกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยใชต้าราง
ส าเร็จรูปของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan และวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบใชโ้ควตา้ (Quota 
Sampling) ซ่ึงสุ่มเลือกตวัอยา่งตามสดัส่วนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี และไดจ้  าแนกรายละเอียดดงัตาราง
ที ่3 ถึงตารางที่ 20 
 
ตาราง  3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 124 63.92 18 45.00 142 60.68 
หญิง 70 36.08 22 55.00 92 39.32 
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
 จากตาราง  3 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234  คน พบวา่  เป็นเพศชาย  จ  านวน 142  คน คิดเป็นร้อยละ  60.68 และเพศหญิง จ  านวน  92 
คน คิดเป็นร้อยละ  39.32 โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  มีจ  านวน 194  คน แบ่งเป็นเพศชาย  
จ  านวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.92  และเพศหญิง จ  านวน  70  คน คิดเป็นร้อยละ 36.08  แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี  มีจ  านวน  40  คน  เพศชาย  จ  านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  และ
เพศหญิง จ  านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.00 
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ตาราง  4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

 
ช่วงอาย ุ
(ปี) 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

18-19 57 29.38 0 0.00 57 24.36  
20-21 75 38.66 22 55.00 98 41.88  
22-23 56 28.87 14 35.00 69 29.49  
24-25 6 3.09 4 10.00 10 4.27  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

  
  จากตาราง 4 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1  
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234  คน พบวา่ ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20-21 ปี  มีจ  านวน  98 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.88  แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  75 คน  คิดเป็นร้อยละ  38.66 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงมา  มีช่วงอาย ุ 22-23  ปี  มีจ  านวน 69 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 29.49  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.87  และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  2  ปี  จ านวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  ช่วงอาย ุ18-19 ปี  มี
จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 57  คน คิดเป็นร้อยละ 
24.36  และนอ้ยที่สุดในช่วงอาย ุ 24-25  ปี  มีจ  านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ  4.27 แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  3.09 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี  
จ  านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ  10.00 
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ตาราง  5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา 
 

ช้ันปีที่ศึกษา 
แผนการศึกษา  

รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 56 28.87 20 50.00 76 32.48  
ชั้นปีที่ 2 52 26.80 20 50.00 72 30.77  
ชั้นปีที่ 3 49 25.26 0 0.00 49 20.94  
ชั้นปีที่ 4 37 19.07 0 0.00 37 15.81  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
 จากตาราง  5 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่  1  
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ มีนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  32.48  เป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร  4  ปี จ  านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ  28.87  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี 
จ  านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  เป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ  26.80  และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 จ  านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ  
20.94  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ  านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.26 นกัศึกษาชั้นปีที่  4 
จ านวน  37 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.81  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน 37  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  19.07   
 
 ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนการศึกษา 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 40 17.09 

หลกัสูตร 4 ปี 194 82.91 
รวม 234 100.0 
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 จากตารางที่ 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีมากที่สุด โดย
มีจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 82.91 รองลงมาก าลงัศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09  

 
ตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 

 
ผลการเรียนเฉลี่ย 
ภาคการศึกษา

ล่าสุด 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1.00-1.75 10 5.15 2 5.00 12 5.13 
1.76-2.50 107 55.15 31 77.50 138 58.97 
2.51-3.25 70 36.08 5 12.50 75 32.05 
3.26-4.00 7 3.61 2 5.00 9 3.85 
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 
ต ่าสุด 1.39 1.37 1.37 
สูงสุด 3.58 3.50 3.58 
ค่าเฉล่ีย 2.43  2.30 2.41 

  
 จากตาราง 7 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 1.76-2.50 จ  านวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ  58.97 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.08และแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  2  ปี  จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50  รองลงมา  มีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด  2.51-3.25  จ านวน  75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ านวน 70  คน คิดเป็นร้อยละ 36.08 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.50  ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 1.00-1.75  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.13  
เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  5.15   เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง  2  ปี  จ  านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.00  และนอ้ยที่สุดมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษา 
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ล่าสุด   3.26-4.00  จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 3.85  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ  านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.61 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 5.00   
 จากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มีผลการเรียน
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ต  ่าสุดคือ 1.37   สูงสุดคือ 3.58 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.41 โดยนกัศึกษาแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ต  ่าสุดคือ 1.39 ค่าสูงสุดคือ 3.58โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.43  และกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด ต  ่าสุดคือ  1.37  ค่าสูงสุดคือ 3.50 โดยมีค่าเฉล่ีย   2.30 
 
ตาราง 8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

 
ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1.00-1.75 0 0.00 12 30.00  12 5.13 
1.76-2.50 122 62.89  17 42.50  139 59.40  
2.51-3.25 71 36.60 6 15.00 77 32.91 
3.26-4.00 1 0.52 5 12.50 6 2.56  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

ต ่าสุด 1.79 1.23 1.23 
สูงสุด 3.45 3.63 3.63 
ค่าเฉล่ีย 2.44 2.20 2.40 

 
 จากตาราง 8  พบวา่ นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4  ปี  และหลกัสูตรต่อเน่ือง  2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน  234  คน พบวา่  ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.76-2.50  จ  านวน 139 คน  คดิ
เป็นร้อยละ 59.40 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ  62.89 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 42.50  รองลงมา  มีผลการเรียน
เฉล่ียสะสม 2.51-3.25  จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน  
71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  
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15.00  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  1.00-1.75  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.13  เป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  30.00  และนอ้ยที่สุดมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  
3.26-4.00 จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  2.56  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน  1  คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.52 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50 
 จากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   มีผลการเรียน
เฉล่ียสะสม ต ่าสุดคือ 1.23 ค่าสูงสุดคือ 3.63โดยมีค่าเฉล่ีย  2.40 โดยนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 
4 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต ่าสุดคือ 1.79 ค่าสูงสุดคือ 3.45 โดยมีค่าเฉล่ีย  2.44  และกลุ่มตวัอยา่ง
นกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต ่าสุดคือ 1.23ค่าสูงสุดคือ 
3.63 โดยมีค่าเฉล่ีย  2.20 
 
ตาราง 9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 

 
ล าดับใน
ครอบครัว 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บุตรคนโต 61 31.44 13 32.50 74 31.62 
บุตรคนกลาง 20 10.31 2 5.00 22 9.40 
บุตรคนเล็ก 78 40.21 14 35.00  92 39.32 
บุตรคนเดียว 35 18.04 11 27.50 46 19.66 

รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
 จากตาราง 9  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4  ปี  และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234 คน  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนเล็ก จ านวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.32แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
2 ปี จ  านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  รองลงมาเป็นบุตรคนโต จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.62 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 31.44 และ แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 13  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.50  บุตรบุตรคนเดียว จ านวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.66 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ  18.04 และแผนการ 
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ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  และนอ้ยที่สุดเป็นบุตรคนกลาง 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ  9.40  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 20  คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.31 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.00 
 
ตาราง 10  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนพีน่อ้งของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
จ านวนพี่น้อง

ทั้งหมด 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1-2  คน 140 72.16 33 82.50 173 73.93 
3-4  คน 47 24.23 7 17.50 54 23.08 

5 คนขึ้นไป 7 3.61 0 0.00 7 2.99 
รวม 194 100.00 40 100.00  234 100.00 

 
 จากตาราง  10  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่  4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234  คน พบวา่ ส่วนใหญ่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1-2  คน  จ านวน  173 คน คิดเป็นร้อยละ 73.93 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  140 คน คิดเป็นร้อยละ 72.16  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมา  มีจ  านวนพีน่อ้ง 3-4  คน จ านวน  
54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  47  คน คิดเป็นร้อยละ 
24.23 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ  17.50  และนอ้ยทีสุ่ดมี
จ านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป  จ  านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.99  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
จ านวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.61 
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ตาราง  11  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบุคคลทีอ่าศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
 

บุคคลที่อาศัย 
อยู่ด้วย 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บิดาและมารดา 127 65.46 16 40.00 143 61.11  
ญาติพีน่อ้ง 8 4.12 2 5.00 10 4.27  
เฉพาะบิดา 4 2.06 1 2.50 5 2.14  
เฉพาะมารดา 16 8.25 3 7.50 19 8.12  

เพือ่น 24 12.37 15 37.50 39 16.67  
คนเดียว 15 7.73 3 7.50 18 7.69  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
จากตาราง 11  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่  1 

ถึงปีที่  4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ ส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11  
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  127  คน คิดเป็นร้อยละ  65.46  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  รองลงมาอาศยัอยูก่บัเพือ่น จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37  และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  2  ปี จ  านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.50 อาศยัอยูก่บัเฉพาะมารดา 
จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.12  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  8.25  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  และนอ้ยทีสุ่ด
อาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดา จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.14 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  
4 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.06  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  
2.50  
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ตาราง 12  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพของบิดาและมารดา 
สถานภาพของ 
บิดาและมารดา 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อยูด่ว้ยกนั 159 81.96 30 75.00  189 80.77   
แยกกนัอยู ่ 18 9.28 5 12.50 23 9.83  

บิดา/มารดาเสียชีวิต 17 8.76 5 12.50 22 9.40  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
จากตาราง 12  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่  1 

ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234  คน  พบวา่  ส่วนใหญ่สถานภาพของบิดาและมารดาอยูด่ว้ยกนั จ  านวน 189  คน คิดเป็น
ร้อยละ  80.77  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ  านวน  159  คน คิดเป็นร้อยละ 81.96 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี จ  านวน  30  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  รองลงมาสถานภาพ บิดา
และมารดาแยกกนัอยู ่จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.83 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  
18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  2  ปี จ  านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  
12.50  และนอ้ยที่สุดสถานภาพของบิดา/มารดาเสียชีวติ จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40  แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  17 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.76   และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50 
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ตาราง 13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพ 
แผนการศึกษา  

รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ขา้ราชการ 41 21.13 12 30.00 53 22.65 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5 2.58 0 0.00 5 2.14 

รับจา้ง 38 19.59 2 5.00 40 17.09 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 37 19.07 4 10.00 41 17.52 

เกษตรกร 55 28.35 20 50.00 75 32.05 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 5.15 0 0.00 10 4.27 
อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวติ) 8 4.12 2 5.00 10 4.27 

รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 
  

จากตาราง 13  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่  1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ ส่วนใหญ่บิดามีอาชีพเกษตรกร จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 32.05แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ  28.35 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาบิดามีอาชีพเป็นขา้ราชการ  จ  านวน  53 
คน คิดเป็นร้อยละ  22.65 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ  านวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ 21.13  
และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  30.00  บิดามีอาชีพคา้ขาย/   
ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  17.52  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ  านวน 37  
คน คิดเป็นร้อยละ  19.07  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00  และนอ้ยที่สุดบิดามีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 2.14  เป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58   
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ตาราง 14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
 

อาชีพ 
แผนการศึกษา  

รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ขา้ราชการ 22 11.34 5 12.50 27 11.54 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 8 4.12 0 0.00 8 3.42 

รับจา้ง 28 14.43 3 7.50 31 13.25 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 44 22.68 8 20.00 52 22.22 

เกษตรกร 59 30.41 18 45.00 77 32.91 
พนกังานบริษทัเอกชน 11 5.67 2 5.00 13 5.56 

แม่บา้น/วา่งงาน 17 8.76 2 5.00 19 8.12 
อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต)  5 2.58 2 5.00 7 2.99 

รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 
 

จากตาราง 14  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่มารดามีอาชีพเกษตรกร จ านวน  77  คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  59  คน คิดเป็นร้อยละ  30.41  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  18 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00  รองลงมามารดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ  22.22  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ  22.68  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  
มารดามีอาชีพพนกังานรับจา้ง จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ  13.25  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 
4 ปี จ  านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ  14.43  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  3 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.50  และนอ้ยที่สุดมารดาเสียชีวติ  จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ  2.99  แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  2.58  แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 
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ตาราง 15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนเพือ่นสนิท          
 

จ านวนเพื่อนสนิท 
แผนการศึกษา  

รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1-3 คน 55 28.35 6 15.00 61 26.07  
4-6 คน 60 30.93 19 47.50 79 33.76  
7-9 คน 15 7.73 1 2.50 16 6.84  

ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 64 32.99 14 35.00 78 33.33  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
จากตาราง 15  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่  1 

ถึงปีที่  4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่มีจ  านวนเพือ่นสนิท 4-6 คน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 33.76  
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.93 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 47.50  รองลงมา  มีจ  านวนเพือ่นสนิทตั้งแต่ 10 
คนขึ้นไป  จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 64  คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.99 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  มี
จ  านวนเพือ่นสนิท 1-3 คน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.07 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  28.35  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 6  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 15.00  และนอ้ยที่สุดมีจ านวนเพือ่นสนิท 7-9 คน  จ  านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.84  
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73  และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  2.50  
 
 
 
  
 
 



 
 

40 
 

ตาราง 16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งกบัประวติัการท างานพเิศษ/มีรายไดเ้สริมในช่วง 6 
เดือนที่ผา่นมา 

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน
มาท างานพิเศษหรือ 

มีรายได้เสริม 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ท า 50 25.77 12 30.00 62 26.50  
ไม่ท า 144 74.23 28 70.00 172 73.50  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

  
  จากตาราง 16  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234  คน พบวา่ ส่วนใหญ่ในช่วง  6  เดือนที่ผา่นมาไม่มีการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม มี
จ  านวน 172  คน คิดเป็นร้อยละ  73.50 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ  74.23  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00  และ
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมามีการท างานพเิศษ หรือมีรายไดเ้สริม มีจ  านวน  62  คน คิดเป็นร้อยละ  26.50  
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ  30.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41 
 

ตาราง 17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า 
หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

เป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาหรือไม่ (เช่น 

กรรมการสโมสรนักศึกษา 
ประธานชมรม ทีมงาน 
ในการจัดกิจกรรม) 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคย 84 43.30 23 57.50 107 45.73 
ไม่เคย 110 56.70 17 42.50 127 54.27 
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
 จากตาราง 17  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
(เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) มีจ  านวน  127คน คิดเป็น
ร้อยละ  54.27  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน  110 คน คิดเป็นร้อยละ  56.70  และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  42.50  และเคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า 
หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา (เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงาน
ในการจดักิจกรรม) มีจ  านวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ  45.73  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ  านวน  84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  23 คน คิดเป็น
ร้อยละ  57.50 
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ตาราง 18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้โดยสมคัรใจ 

เคยสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมโดยสมัครใจ

หรือไม่ 
 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคย 142 73.20 35 87.50 177 75.64 
ไม่เคย 52 26.80 5 12.50 57 24.36 
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
 จากตาราง 18  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่  4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสาพฒันา
ชนบท กิจกรรมชมรม) มีจ  านวน  177  คน คิดเป็นร้อยละ 75.64 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ  านวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ  73.20  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน  35 คน คิด
เป็นร้อยละ  87.50  และไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท 
กิจกรรมชมรม)  มีจ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ  24.36 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  
52 คน คิดเป็นร้อยละ  26.80  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  
12.50 
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ตาราง 19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัความเตม็ใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
ความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทางสโมสรนักศึกษา คณะ
หรือมหาวิทยาลยัจัดให้ใน

ระดับใด  

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 6 3.09 0 0.00 6 2.56  
ไม่เตม็ใจ 4 2.06 1 2.50 5 2.14  
เฉยๆ 82 42.27 11 27.50 93 39.74  
เตม็ใจ 87 44.85 22 55.00 109 46.58  

เตม็ใจอยา่งยิง่ 15 7.73 6 15.00 21 8.97  
รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 

 
 จากตาราง 19  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่  4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน  พบวา่ ส่วนใหญ่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) ในระดบัเตม็ใจ มีจ  านวน 109 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 46.58 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85 และศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ  55.00  รองลงมา มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม
ที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) ในระดบั
เฉยๆ มีจ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  82 คน คิด
เป็นร้อยละ  42.27  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มี
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์
กิจกรรมทางวชิาการ)ในระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ มีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
จ  านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  15.00  มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น กิจกรรมรับนอ้งขึ้นดอย ขนัโตก สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) ในระดบั
ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56   เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.09  และนอ้ยที่สุดมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ 
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มหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) ในระดบัไม่เตม็ใจ  มีจ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.14  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  4   คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 และแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 
ตาราง 20 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ 7 
อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

แผนการศึกษา  
รวม หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคยเรียนรู้ 123 63.40 33 82.50 156 66.67 
ไม่เคยเรียนรู้ 71 36.60 7 17.50 78 33.33 

รวม 194 100.00 40 100.00 234 100.00 
 

จากตาราง 20  พบวา่  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่  4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน  234  คน  พบวา่ ส่วนใหญ่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีจ  านวน  
156 คน คิดเป็นร้อยละ  66.67  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  123 คน คิดเป็นร้อยละ  
63.40  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.50  และไม่เคย
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีจ านวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  71  คน คิดเป็นร้อยละ  36.60  และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บัญชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม อุปนิสัยที่ 1 ถึงอุปนิสัยที่ 7 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูงใช้ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) จ าแนก
รายละเอียดดังตารางที ่ 21-32 

เกณฑก์ารประเมินผลคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
1.00  -  1.83  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบันอ้ยที่สุด 
1.84  -  2.67  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบันอ้ย 
2.68  -  3.50  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
3.51  -  4.33  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัค่อนขา้งมาก 
4.34  -  5.17  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัมาก 
5.18  -  6.00  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสยันั้นในระดบัมากที่สุด 

  
ตาราง 21 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละบญัชีออมใจ   
21.1 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี    

บัญชี 
ออมใจ  

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด (1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัแสดงความเมตตา 
และเห็นอกเห็นใจต่อ
ผูอ่ื้น 

1 
(0.52) 

6  
(3.09) 

20 
(10.31) 

103 
(53.09) 

57 
(29.38) 

7 
(3.61) 

4.19 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัเป็นคนรักษา
สัญญาและให้ความ 
ส าคญัต่อขอ้ผกูพนั 

0 
(0.00) 

3 
(1.55) 

23 
(11.86) 

100 
(51.55) 

51 
(26.29) 

17 
(8.76) 

4.29 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัไม่พดูถึงในส่ิงท่ี
ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 

2 
(1.03) 

17 
(8.76) 

49 
(25.26) 

84 
(43.30) 

33 
(17.01) 

9 
(4.64) 

3.80 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมบัญชีออมใจ 
1 

(0.52) 
6  

(3.09) 
23 

(11.86) 
117 

(60.31) 
34 

(17.53) 
13 

(6.70) 
4.09 ค่อนข้าง

มาก 
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21.2  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

บัญชี 
ออมใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด (1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัแสดงความเมตตา 
และ เห็นอกเห็นใจต่อ
ผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(10.00) 

13 
(32.50) 

11 
(27.50) 

12 
(30.00) 

4.78 มาก 

ฉนัเป็นคนรักษาสัญญา
และใหค้วามส าคญัต่อ
ขอ้ผกูพนั 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

15 
(37.50) 

11 
(27.50) 

13 
(32.50) 

4.90 มาก 

ฉนัไม่พูดถึงในส่ิงท่ีไม่
ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 

0 
(0.00) 

3  
(7.50) 

10 
(25.00) 

11 
(27.50) 

8 
(20.00) 

8 
(20.00) 

4.20 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมบัญชีออมใจ   
0 

(0.00) 
3 

(2.78) 

4 
(10.00) 

16 
(40.00) 

7 
(17.50) 

13 
(32.50) 

4.63 มาก 

 
21.3 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

บัญชี 
ออมใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัแสดงความเมตตา 
และ เห็นอกเห็นใจ
ต่อผูอ่ื้น 

1 
(0.43) 

6 
(2.56) 

24 
(10.26) 

116 
(49.57) 

68 
(29.06) 

19 
(8.12) 

4.29 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัเป็นคนรักษา
สัญญาและให้
ความส าคญัตอ่ขอ้
ผกูพนั 

0 
(0.00) 

3 
(1.28) 

24 
(10.26) 

115 
(49.15) 

62 
(26.50) 

30 
(12.82) 

4.39 มาก 

ฉนัไม่พูดถึงในส่ิงท่ี
ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 

2 
(0.85) 

20 
(8.55) 

59 
(25.21) 

95 
(40.60) 

41 
(17.52) 

17 
(7.26) 

3.87 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมบัญชีออมใจ   
1 

(0.43) 
6 

(2.56) 
27 

(11.54) 
133 

(56.84) 
41 

(17.52) 
26 

(11.11) 
4.18 ค่อนข้าง

มาก 
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จากตาราง 21  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234  คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร  4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  มีค่าเฉล่ีย
ผลรวมบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  และ 4.18 ตามล าดบั  ซ่ึงใน
กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียผลรวมบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.63  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัเป็นคนรักษาสญัญาและใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนัเป็น
อุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  และกลุ่มตวัอยา่งแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90  และ 4.39  ซ่ึงใน
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัไม่พดูถึงในส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั เป็นอุปนิสยัที่มี
ค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80  4.20 
และ 3.87  ตามล าดบั 

ผูท้ี่มีบญัชีออมใจ ในระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยเป็น
นกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 13 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  13คน 
 ผูท้ี่มีบญัชีออมใจในระดบันอ้ยที่สุด  มีจ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.43 เป็นนกัศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
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ตาราง 22 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ   
22.1  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต   

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัสามารถให้เวลา
อยา่งสมดุลใน
แง่มุมต่างๆ ของ
ชีวิต การงาน
ครอบครัว เพ่ือน 
และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3 
(1.55) 

7 
(3.61) 

39 
(20.10) 

79 
(40.72) 

53 
(27.32) 

13 
(6.70) 

4.09 ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

เวลาท างาน ฉนั
ค านึงถึงจุดสนใจ 
และความตอ้งการ
ของคนท่ีฉนัก าลงั
ท างานให้ 

0 
(0.00) 

6 
(3.09) 

24 
(12.37) 

93 
(47.94) 

54 
(27.84) 

17 
(8.76) 

4.27 ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ี
ฉนัท า แต่ไม่ถึงกบั
ท าให้หมดแรงหรือ
หมดสภาพ 

1 
(0.52) 

6 
(3.09) 

28 
(14.43) 

88 
(45.36) 

57 
(29.38) 

14 
(7.22) 

4.22 ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ผลรวมความสมดุล
ในการด าเนินชีวติ 

1 
(0.52) 

4 
(2.06) 

24 
(12.37) 

101 
(52.06) 

46 
(23.71) 

18 
(9.28) 

4.19 ค่อน 
ข้าง 
มาก 
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22.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ   

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัสามารถให้เวลา
อยา่งสมดุลในแง่มุม
ต่างๆ ของชีวิต การ
งาน ครอบครัว เพ่ือน 
และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(17.50) 

10 
(25.00) 

16 
(40.00) 

7 
(17.50) 

4.58 มาก 

เวลาท างาน ฉนั
ค านึงถึงจุดสนใจ 
และความตอ้งการ
ของคนท่ีฉนัก าลงั
ท างานให้ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(7.50) 

14 
(35.00) 

16 
(40.00) 

7 
(17.50) 

4.68 มาก 

ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนั
ท า แต่ไม่ถึงกบัท าให้
หมดแรงหรือหมด
สภาพ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
 (5.00) 

12 
(30.00) 

18 
(45.00) 

8 
(20.00) 

4.80 มาก 

ผลรวมความสมดุล
ในการด าเนินชีวติ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
 (5.00) 

13 
(32.50) 

17 
(42.50) 

8 
(20.00) 

4.68 มาก 
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22.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ   

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัสามารถให้เวลา
อยา่งสมดุลใน
แง่มุมต่างๆ ของ
ชีวิต การงาน 
ครอบครัว เพ่ือน 
และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3 
(1.28) 

7 
(2.99) 

46 
(19.66) 

89 
(38.03) 

69 
(29.49) 

20 
(8.55) 

4.17 ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาท างาน ฉนั
ค านึงถึงจุดสนใจ 
และความตอ้งการ
ของคนท่ีฉนัก าลงั
ท างานให้ 

0 
(0.00) 

6 
(2.56) 

27 
(11.54) 

107 
(45.73) 

70 
(29.91) 

24 
(10.26) 

4.34 มาก 

ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ี
ฉนัท า แต่ไม่ถึงกบั
ท าให้หมดแรงหรือ
หมดสภาพ 

1 
(0.43) 

6 
(2.56) 

30 
(12.82) 

100 
(42.74) 

75 
(32.05) 

22 
(9.40) 

4.32 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมความสมดุล
ในการด าเนินชีวติ 

1 
(0.43) 

4 
(1.71) 

26 
(11.11) 

114 
(48.72) 

63 
(26.92) 

26 
(11.11) 

4.27 ค่อนข้าง
มาก 

  
 จากตาราง  22 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมความสมดุล
ในการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมความสมดุลในการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19  และ 4.27 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ  เร่ืองเวลาท างาน ฉนัค  านึงถึงจุดสนใจ และความ
ตอ้งการของคนที่ฉนัก าลงัท างานให ้เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
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หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  ซ่ึงในกลุ่ม
ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  และ 4.34  ตามล าดบั   
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ  เร่ืองฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่างๆ 
ของชีวติ การงาน ครอบครัว เพือ่น และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  ใน
กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.58  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.09  และ 4.17  ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีความสมดุลในการด าเนินชีวติในระดบัมากที่สุด  มีจ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.11 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 18  คน และนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  8  คน  
  ผูท้ี่มีความสมดุลในการด าเนินชีวติในระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.43  
เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

52 
 

ตาราง 23  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ 
23.1  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่1  
บี-โปรแอกทฟี 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มาก
ที่สุด (6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัควบคุมชีวิตตวัเอง
ได ้

1 
(0.52) 

4 
(2.06) 

19 
(9.79) 

79 
(40.72) 

54 
(27.84) 

37 
(19.07) 

4.51 มาก 

ฉนัทุ่มเทความ
พยายามในส่ิงท่ีฉนั
สามารถท าได้
มากกว่าในส่ิงท่ีฉนั
ไม่สามารถท าได ้

1 
(0.52) 

4 
(2.06) 

31 
(15.98) 

103 
(53.09) 

38 
(19.59) 

17 
(8.76) 

4.15 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการ
กระท าของฉนั
มากกว่าท่ีจะโทษ
ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 

0 
(0.00) 

5 
(2.58) 

35 
(18.04) 

84 
(43.30) 

54 
(27.84) 

16 
(8.25) 

4.21 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ
อุปนิสัยที ่1 

1 
(0.52) 

2 
(1.03) 

22 
(11.34) 

95 
(48.97) 

52 
(26.80) 

22 
(11.34) 

4.29 ค่อนข้าง
มาก 
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23.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่1  
บี-โปรแอกทฟี 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัควบคุมชีวิตตวัเอง
ได ้

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

2 
(5.00) 

11 
(27.50) 

16 
(40.00) 

10 
(25.00) 

4.80 มาก 

ฉนัทุ่มเทความ
พยายามในส่ิงท่ีฉนั
สามารถท าได้
มากกว่าในส่ิงท่ีฉนั
ไม่สามารถท าได ้

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(5.00) 

14 
(35.00) 

16 
(40.00) 

8 
(20.00) 

4.75 มาก 

ฉนัรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการ
กระท าของฉนั
มากกว่าท่ีจะโทษ
ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9  
(22.50) 

13 
(32.50) 

11 
(27.50) 

7 
(17.50) 

4.40 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่1 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(7.50) 

12 
(30.00) 

18 
(45.00) 

7 
(17.50) 

4.65 มาก 
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23.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่1  
บี-โปรแอกทฟี 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัควบคุมชีวิตตวัเอง
ได ้

1 
(0.43) 

5 
(2.14) 

21 
(8.97) 

90 
(38.46) 

70 
(29.91) 

47 
(20.09) 

4.56 มาก 

ฉนัทุ่มเทความ
พยายามในส่ิงท่ีฉนั
สามารถท าได้
มากกว่าในส่ิงท่ีฉนั
ไม่สามารถท าได ้

1 
(0.43) 

4 
(1.71) 

33 
(14.10) 

117 
(50.00) 

54 
(23.08) 

25 
(10.68) 

4.26 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการ
กระท าของฉนั
มากกว่าท่ีจะโทษ
ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 

0 
(0.00) 

5 
(2.14) 

44 
(18.80) 

97 
(41.45) 

65 
(27.78) 

23 
(9.83) 

4.24 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่1 

1 
(0.43) 

2 
(0.85) 

25 
(10.68) 

107 
(45.73) 

70 
(29.91) 

29 
(12.39) 

4.35 มาก 

 

 จากตาราง  23  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มี
ค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.65  และ 4.35 
ตามล าดบั ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโป
รแอกทีฟ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ีย
ที่สูงที่สุด  ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51  4.80  และ 
4.56 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนั
มากกวา่ที่จะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
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หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 4.40  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี  และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 และ 4.24  ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ ในระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.39 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 22 คน และนกัศกึษาแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  7 คน 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ ในระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  
0.43  เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
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ตาราง 24 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 2  เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
24.1 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่2  
เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัรู้ว่าฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไรใน
ชีวิต 

0 
(0.00) 

5 
(2.58) 

30 
(15.46) 

78 
(40.21) 

50 
(25.77) 

31 
(15.98) 

4.37 มาก 

ฉนัจดัการและ
ตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ 
เป็นอยา่งดีเพ่ือ
หลีกเล่ียงการกระท า
แบบเร่งด่วนหรือ
แบบฉุกเฉิน  

1 
(0.52) 

9 
(4.64) 

44 
(22.68) 

96 
(49.48) 

34 
(17.53) 

10 
(5.15) 

3.94 ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ฉนัเร่ิมตน้แต่ละ
สัปดาห์ดว้ยเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนว่า ฉนั
ตอ้งการท าอะไรให้
ส าเร็จ 

3 
(1.55) 

12 
(6.19) 

42 
(21.65) 

92 
(47.42) 

38 
(19.59) 

7 
(3.61) 

3.88 ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่2 

0 
(0.00) 

7 
(3.61) 

36 
(18.56) 

108 
(55.67) 

28 
(14.43) 

15 
(7.73) 

4.07 ค่อน 
ข้างมาก 
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24.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่2  
เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัรู้ว่าฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไร
ในชีวิต 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

6 
(15.00) 

9 
(22.50) 

16 
(40.00) 

8 
(20.00) 

4.60 มาก 

ฉนัจดัการและ
ตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ 
เป็นอยา่งดีเพ่ือ
หลีกเล่ียงการ
กระท าแบบเร่งด่วน
หรือแบบฉุกเฉิน  

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

8 
(20.00) 

11 
(27.50) 

16 
(40.00) 

4 
(10.00) 

4.35 มาก 

ฉนัเร่ิมตน้แต่ละ
สัปดาห์ดว้ย
เป้าหมายท่ีชดัเจน
ว่า ฉนัตอ้งการท า
อะไรให้ส าเร็จ 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

10 
(25.00) 

12 
(30.00) 

13 
(32.50) 

4 
(10.00) 

4.23 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่2 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

8 
(20.00) 

12 
(30.00) 

15 
(37.50) 

4 
(10.00) 

4.39 มาก 
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 24.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่2  
เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัรู้ว่าฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไร
ในชีวิต 

0 
(0.00) 

6 
(2.56) 

36 
(15.38) 

87 
(37.18) 

66 
(28.21) 

39 
(16.67) 

4.41 มาก 

ฉนัจดัการและ
ตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ 
เป็นอยา่งดีเพ่ือ
หลีกเล่ียงการ
กระท าแบบเร่งด่วน
หรือแบบฉุกเฉิน  

1 
(0.43) 

10 
(4.27) 

52 
(22.22) 

107 
(45.73) 

50 
(21.37) 

14 
(5.98) 

4.01 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัเร่ิมตน้แต่ละ
สัปดาห์ดว้ย
เป้าหมายท่ีชดัเจน
ว่าฉนัตอ้งการท า
อะไรให้ส าเร็จ 

3 
(1.28) 

13 
(5.56) 

52 
(22.22) 

104 
(44.44) 

51 
(21.79) 

11 
(4.70) 

3.94 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่2 

0 
(0.00) 

8 
(3.42) 

44 
(18.80) 

120 
(51.28) 

43 
(18.38) 

19 
(8.12) 

4.12 ค่อน 
ข้าง
มาก 

 
 จากตาราง  24 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่  4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบั
อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ซ่ึงในกลุ่ม
ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ 4.12 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไร
ในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี กลุ่มตวัอยา่ง
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แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37  4.60  และ 4.41 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัเร่ิมตน้แต่ละสปัดาห์ดว้ย
เป้าหมายที่ชดัเจนวา่ ฉนัตอ้งการท าอะไรใหส้ าเร็จ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  และกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88  4.23  และ 3.94  
ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  ในระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 19  คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.12 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 15 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 4  คน 
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ตาราง 25 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
25.1 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่3  
ท าส่ิงทีส่ าคญัก่อน 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัมีวินยัในการท าตาม
แผนต่างๆ  (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลา
ให้สูญเปล่า และอ่ืนๆ) 

5 
(2.58) 

5 
(2.58) 

55 
(28.35) 

74 
(38.14) 

48 
(24.74) 

7 
(3.61) 

3.91 ค่อน
ขา้ง 
มาก 

ฉนัไม่ยอมให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีตอ้งท า
ในชีวิตหายไปเพราะ
กิจกรรมท่ีวุ่นวายอ่ืนๆ ใน
แต่ละวนั  

0 
(0) 

11 
(5.67) 

47 
(24.23) 

91 
(46.91) 

36 
(18.56) 

9 
(4.64) 

3.92 ค่อน
ขา้ง 
มาก 

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมี
ความหมาย และเป็นส่วน
หน่ึงท่ีช่วยให้ฉนัไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้น
ชีวิต 

1 
(0.52) 

5 
(2.58) 

24 
(12.37) 

98 
(50.52) 

43 
(22.16) 

23 
(11.86) 

4.27 ค่อน
ขา้ง 
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่3 

1 
(0.52) 

5 
(2.58) 

39 
(20.10) 

100 
(51.55) 

38 
(19.59) 

11 
(5.67) 

4.03 ค่อน
ข้าง 
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

61 
 

25.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่3  
ท าส่ิงทีส่ าคญัก่อน 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัมีวินยัในการท า
ตามแผนต่างๆ  (ไม่
ผดัวนั ประกนัพรุ่ง 
ไม่ปล่อยเวลาให้
สูญเปล่า และอ่ืนๆ) 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

12 
(30.00) 

9 
(22.50) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

4.30 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัไม่ยอมให้
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ส าคญัท่ีตอ้งท าใน
ชีวิตหายไปเพราะ
กิจกรรมท่ีวุ่นวาย
อ่ืนๆ ในแต่ละวนั  

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

7 
(17.50) 

15 
(37.50) 

10 
(25.00) 

7  
(17.50) 

4.38 มาก 

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัท า
ทุกวนัมีความหมาย 
และเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ช่วยให้ฉนัไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้
ไดใ้นชีวิต 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

4 
(10.00) 

16 
(40.00) 

12 
(30.00) 

7  
(17.50) 

4.50 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่3 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

6 
(15.00) 

17 
(42.50) 

9 
(22.50) 

7  
(17.50) 

4.39 มาก 
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25.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่3  
ท าส่ิงทีส่ าคญัก่อน 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัมีวินยัในการท า
ตามแผนต่างๆ  (ไม่
ผดัวนั ประกนัพรุ่ง 
ไม่ปล่อยเวลาให ้
สูญเปล่า และอ่ืนๆ) 

5 
(2.14) 

6 
(2.56) 

67 
(28.63) 

83 
(35.47) 

58 
(24.79) 

15 
(6.41) 

3.97 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัไม่ยอมให้
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ส าคญัท่ีตอ้งท าใน
ชีวิตหายไปเพราะ
กิจกรรมท่ีวุ่นวาย
อ่ืนๆ ในแต่ละวนั  

0 
(0.00) 

12 
(5.13) 

54 
(23.08) 

106 
(45.30) 

46 
(19.66) 

16 
(6.84) 

4.00 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัท า
ทุกวนัมีความหมาย 
และเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ช่วยให้ฉนัไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้
ไดใ้นชีวิต 

1 
(0.43) 

6 
(2.56) 

28 
(11.97) 

114 
(48.72) 

55 
(23.50) 

30 
(12.82) 

4.31 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่3 

1 
(0.43) 

6 
(2.56) 

45 
(19.23) 

117 
(50.00) 

47 
(20.09) 

18 
(7.69) 

4.09 ค่อน 
ข้าง
มาก 

 

 จากตาราง  25 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบั
อุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  ซ่ึงในกลุ่ม
ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท า
ส่ิงที่ส าคญัก่อน  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  และ 4.09 ตามล าดบั 
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 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่างๆ ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และเป็น
ส่วนหน่ึงที่ช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ดใ้นชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ใน กลุ่ม
ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.39 ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และ 4.31  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ) เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่ม ตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  4.30  และ 3.97 
ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน ในระดบัมากที่สุด  มีจ  านวน 18  คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.69 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 11 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 7  คน 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน ในระดบันอ้ยที่สุด  มีจ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  0.43  เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
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ตาราง 26 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
26.1 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่4  
คดิแบบชนะ/ชนะ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัให้ความส าคญั
กบัความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นเท่า ๆ กบัของ
ฉนัเอง  

0 
(0.00) 

3 
(1.55) 

39 
(20.10) 

96 
(49.48) 

42 
(21.65) 

14 
(7.22) 

4.13 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัให้ความร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น 

1 
(0.52) 

3 
(1.55) 

23 
(11.86) 

105 
(54.12) 

46 
(23.71) 

16 
(8.25) 

4.24 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

เวลาแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ ฉนัพยายาม
หาวิธีท่ีท  าให้ทุก
ฝ่ายไดป้ระโยชน์ 

1 
(0.52) 

4 
(2.06) 

26 
(13.40) 

104 
(53.61) 

43 
(22.16) 

16 
(8.25) 

4.20 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่4 

1 
(0.52) 

2 
(1.03) 

26 
(13.40) 

115 
(59.28) 

36 
(18.56) 

14 
(7.22) 

4.19 ค่อน 
ข้าง
มาก 
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26.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่4  
คดิแบบชนะ/ชนะ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัให้ความส าคญั
กบัความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นเท่า ๆ กบัของ
ฉนัเอง  

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

15 
(37.50) 

7 
(17.50) 

4.48 มาก 

ฉนัให้ความร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
 (7.50) 

16 
(40.00) 

13 
(32.50) 

8 
(20.00) 

4.65 มาก 

เวลาแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ ฉนัพยายาม
หาวิธีท่ีท  าให้ทุก
ฝ่ายไดป้ระโยชน์ 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

4 
(10.00) 

17 
(42.50) 

11 
(27.50) 

7 
(17.50) 

4.48 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่4 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(10.00) 

17 
(42.50) 

11 
(27.50) 

8 
(20.00) 

4.53 มาก 
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26.3 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่4  
คดิแบบชนะ/ชนะ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัให้ความส าคญั
กบัความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นเท่า ๆ กบัของ
ฉนัเอง  

0 
(0.00) 

3 
(1.28) 

49 
(20.94) 

104 
(44.44) 

57 
(24.36) 

21  
(8.97) 

4.19 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัให้ความร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น 

1 
(0.43) 

3 
(1.28) 

26 
(11.11) 

121 
(51.71) 

59 
(25.21) 

24 
(10.26) 

4.31 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

เวลาแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ ฉนัพยายาม
หาวิธีท่ีท  าให้ทุก
ฝ่ายไดป้ระโยชน์ 

1 
(0.43) 

5 
(2.14) 

30 
(12.82) 

121  
(51.71) 

54 
(23.08) 

23  
(9.83) 

4.24 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่4 

1 
(0.43) 

2 
(0.85) 

30 
(12.82) 

132 
(56.41) 

47 
(20.09) 

22  
(9.40) 

4.25 ค่อน 
ข้าง
มาก 

 
 จากตาราง  26  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่  4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบั
อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อยู่
ในระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ 4.25  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น และเร่ือง เวลา
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ฉนัพยายามหาวธีิที่ท  าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ใน
กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.65  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  และ 4.31 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้น
เท่าๆ กบัของฉนัเอง เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
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2 ปี  ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี  และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.13 และ 4.19  ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ในระดบัมากที่สุด  มีจ  านวน  22  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 9.40 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  14  คน และนกัศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  8  คน 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ในระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 1  คน คิดเป็นร้อย
ละ  0.43  โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี     
  
ตาราง 27 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา 

27.1 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่5 
เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้ว
จึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัเป็นคนอ่อนไหว
ต่อความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น 

3 
(1.55) 

8 
(4.12) 

34 
(17.53) 

103 
(53.09) 

34 
(17.53) 

12 
(6.19) 

3.99 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของ
ผูอ่ื้น 

1 
(0.52) 

5 
(2.58) 

30 
(15.46) 

101 
(52.06) 

40 
(20.62) 

17 
(8.76) 

4.16 ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาฟัง ฉนัพยายาม
ท าความเขา้ใจผูพ้ดู
จากมุมมองของผูพ้ดู 
ไม่ใช่แค่จากมุมมอง
ของฉนัเท่านั้น 

1 
(0.52) 

3 
(1.55) 

32 
(16.49) 

99 
(51.03) 

48 
(24.74) 

11 
(5.67) 

4.15 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่5 

1 
(0.52) 

7 
(3.61) 

24 
(12.37) 

118 
(60.82) 

30 
(15.46) 

14 
(7.22) 

4.10 ค่อนข้าง
มาก 
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27.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่5 
เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้ว
จึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัเป็นคนอ่อนไหว
ต่อความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

7 
(17.50) 

9 
(22.50) 

10 
(25.00) 

13 
(32.50) 

4.68 มาก 

ฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของ
ผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 
(15.00) 

10 
(25.00) 

14 
(35.00) 

10 
(25.00) 

4.70 มาก 

เวลาฟัง ฉนัพยายาม
ท าความเขา้ใจผูพ้ดู
จากมุมมองของผูพ้ดู 
ไม่ใช่แค่จากมุมมอง
ของฉนัเท่านั้น 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 
(20.00) 

13 
(32.50) 

9 
(22.50) 

10 
(25.00) 

4.53  มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่5 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 
(20.00) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

14 
(35.00) 

4.63 มาก 
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27.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่5 
เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้ว
จึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัเป็นคนอ่อนไหว
ต่อความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น 

3 
(1.28) 

9 
(3.85) 

41 
(17.52) 

112 
(47.86) 

44 
(18.80) 

25 
(10.68) 

4.11 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของ
ผูอ่ื้น 

1 
(0.43) 

5 
(2.14) 

36 
(15.38) 

111 
(47.44) 

54 
(23.08) 

27 
(11.54) 

4.25 ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาฟัง ฉนัพยายาม
ท าความเขา้ใจผูพ้ดู
จากมุมมองของผูพ้ดู 
ไม่ใช่แค่จากมุมมอง
ของฉนัเท่านั้น 

1 
(0.43) 

3 
(1.28) 

40 
(17.09) 

112 
(47.86) 

57 
(24.36) 

21 
(8.97) 

4.21 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่5 

1 
(0.43) 

7 
(2.99) 

32 
(13.68) 

128 
(54.70) 

38 
(16.24) 

28 
(11.97) 

4.19 ค่อนข้าง
มาก 

  
 จากตาราง 27 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบั
อุปนิสยัที่ 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63  ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 5  
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั     4.10  และ 
4.19  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งแผนการ 
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ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.16  และ 4.25  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 
ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี  และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99  และ 4.11 ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัอุปนิสยัที่ 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา ในระดบัมากที่สุด  มี
จ  านวน 28  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.97 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 14  คน และ
นกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 14 คน 
  
ตาราง 28 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง  
28.1  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่6  
ผนึกพลงัประสาน 

ความต่าง 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัให้ความส าคญั 
และคน้หาส่ิงท่ีอยู่
ภายในใจของผูอ่ื้น  

1 
(0.52) 

7 
(3.61) 

46 
(23.71) 

90 
(46.39) 

39 
(20.10) 

11 
(5.67) 

3.99 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัเป็นคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์
ในการแสวงหา
แนวความคิดและ
วิธีแกไ้ขปัญหาท่ี
แปลกใหม่  และดีกว่า 

0 
(0.00) 

10 
(5.15) 

50 
(25.77) 

81 
(41.75) 

39 
(20.10) 

14 
(7.22) 

3.98 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัชอบกระตุน้ให้
ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น 

5 
(2.58) 

7 
(3.61) 

43 
(22.16) 

89 
(45.88) 

42 
(21.65) 

8 
(4.12) 

3.93 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่6 

1 
(0.52) 

6 
(3.09) 

45 
(23.20) 

98 
(50.52) 

33 
(17.01) 

11 
(5.67) 

3.97 ค่อนข้าง
มาก 
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28.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่6  
ผนึกพลงัประสาน 

ความต่าง 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัให้ความส าคญั 
และคน้หาส่ิงท่ีอยู่
ภายในใจของผูอ่ื้น  

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 
(20.00) 

14 
(35.00) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

4.45  มาก 

ฉนัเป็นคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์
ในการแสวงหา
แนวความคิดและ
วิธีแกไ้ขปัญหาท่ี
แปลกใหม่  และ
ดีกว่า 

0 
(0.00) 

2 
(5.00) 

7 
(17.50) 

13 
(32.50) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

4.38  มาก 

ฉนัชอบกระตุน้ให้
ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น 

0 
(0.00) 

2 
(5.00) 

8 
(20.00) 

14 
(35.00) 

9 
(22.50) 

7 
(17.50) 

4.28 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่6 

0 
(0.00) 

2 
(5.00) 

5 
(12.50) 

16 
(40.00) 

8 
(20.00) 

9 
(22.50) 

4.37  มาก 
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28.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่6  
ผนึกพลงัประสาน 

ความต่าง 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ฉนัใหค้วามส าคญั และ
คน้หาส่ิงท่ีอยูภ่ายในใจ
ของผูอ่ื้น  

1 
(0.43) 

7 
(2.99) 

54 
(23.08) 

104 
(44.44) 

49 
(20.94) 

19 
(8.12) 

4.07 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัเป็นคนที่มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการ
แสวงหาแนวความคิด
และวิธีแกไ้ขปัญหาท่ี
แปลกใหม่  และดีกว่า 

0 
(0.00) 

12 
(5.13) 

57 
(24.36) 

94 
(40.17) 

49 
(20.94) 

22 
(9.40) 

4.05 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้น
แสดงความคิดเห็น 

5 
(2.14) 

9 
(3.85) 

51 
(21.79) 

103 
(44.02) 

51 
(21.79) 

15 
(6.41) 

3.99 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่6 

1 
(0.43) 

8 
(3.42) 

50 
(21.37) 

114 
(48.72) 

41 
(17.52) 

20 
(8.55) 

4.04 ค่อนข้าง
มาก 

 

 จากตาราง  28 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยั
ที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 กลุ่มตวัอยา่งแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสาน
ความต่าง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97  และ 4.04 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญั และคน้หาส่ิงที่อยู่
ภายในใจของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
2 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี  และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99  และ  4.07  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี กลุ่มตวัอยา่ง
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แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93  4.28  และ 3.99  ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง ในระดบัมากที่สุด มีจ  านวน  
20 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.55 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 11 คน และนกัศกึษา
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 9 คน 
 ผูท้ี่มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง ในระดบันอ้ยที่สุดมีจ  านวน 1 
คน  คิดเป็นร้อยละ 0.43 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี   
 
ตาราง 29 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
29.1 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่7 
ลบัเลือ่ยให้คมอยู่

เสมอ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

ฉนัให้ความส าคญั
กบัสุขภาพทางกาย
และความเป็นอยูท่ี่
ดีของฉนั 

2 
(1.03) 

5 
(2.58) 

27 
(13.92) 

92 
(47.42) 

48 
(24.74) 

20 
(10.31) 

4.23 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัพยายามอยา่ง
มากท่ีจะสร้างและ
ปรับ ปรุงความ 
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

5 
(2.58) 

26 
(13.40) 

87 
(44.85) 

59 
(30.41) 

17 
(8.76) 

4.29 ค่อนขา้ง
มาก 

ฉนัใชเ้วลาในการ
หาความหมายและ
ความสุขในชีวิต 

3 
(1.55) 

6 
(3.09) 

23 
(11.86) 

87 
(44.85) 

48 
(24.74) 

27 
(13.92) 

4.30 ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่7 

1 
(0.52) 

6 
(3.09) 

17 
(8.76) 

105 
(54.12) 

42 
(21.65) 

23 
(11.86) 

4.27 ค่อนข้าง
มาก 
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29.2 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัยที ่7 
ลบัเลือ่ยให้คมอยู่

เสมอ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

 ฉนัให้ความส าคญั
กบัสุขภาพทางกาย 
และความเป็นอยูท่ี่
ดีของฉนั 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

6 
(15.00) 

13 
(32.50) 

10 
(25.00) 

10 
(25.00) 

4.55 มาก 

ฉนัพยายามอยา่ง
มากท่ีจะสร้างและ
ปรับปรุงความ 
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

6 
(15.00) 

15 
(37.50) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

4.45 มาก 

ฉนัใชเ้วลาในการ
หาความหมายและ
ความสุขในชีวิต 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(17.50) 

12 
(30.00) 

9 
(22.50) 

12 
(30.00) 

4.65 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่7 

0 
(0.00) 

2 
(5.00) 

5 
(12.50) 

13 
(32.50) 

10 
(25.00) 

10 
(25.00) 

4.55 มาก 
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29.3  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่7 
ลบัเลือ่ยให้คมอยู่

เสมอ 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

 ฉนัให้ความส าคญั
กบัสุขภาพทางกาย
และความเป็นอยูท่ี่ดี
ของฉนั 

2 
(0.85) 

6 
(2.56) 

33 
(14.10) 

105 
(44.87) 

58 
(24.79) 

30 
(12.82) 

4.29 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัพยายามอยา่งมาก
ท่ีจะสร้างและ
ปรับปรุงความ 
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

0 
(0.00) 

6 
(2.56) 

32 
(13.68) 

102 
(43.59) 

69 
(29.49) 

25 
(10.68) 

4.32 ค่อน 
ขา้ง
มาก 

ฉนัใชเ้วลาในการหา
ความหมายและ
ความสุขในชีวิต 

3 
(1.28) 

6 
(2.56) 

30 
(12.82) 

99 
(42.31) 

57 
(24.36) 

39 
(16.67) 

4.36 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่7 

1 
(0.43) 

8 
(3.42) 

22 
(9.40) 

117 
(50.00) 

53 
(22.65) 

33 
(14.10) 

4.32 ค่อน 
ข้าง
มาก 

  
 จากตาราง  29 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4  แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 234 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยั
ที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  และ 4.32 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและ
ความสุขในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 
ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 และ  4.36  
ตามล าดบั  ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.30 
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 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพทางกายและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 ในกลุ่มตวัอยา่งแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.23  และ 4.29 ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ ในระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 33คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.10 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  23 คน และนกัศึกษาแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  10  คน 
 ผูท้ี่มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสัยที่ 7  ลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ ในระดบัน้อยที่ที่สุด มีจ  านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.43  เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 1 คน    
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ตาราง 30 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  
ตาราง 30.1  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

บญัชีออมใจ 1 
(0.52) 

6  
(3.09) 

23 
 (11.86) 

117  
(60.31) 

34 
(17.53) 

13 
 (6.70) 

4.09 ค่อนขา้งมาก 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 1 
(0.52) 

4 
(2.06) 

24 
 (12.37) 

101 
 (52.06) 

46 
(23.71) 

18  
(9.28) 

4.19 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 1 
(0.52) 

2 
(1.03) 

22  
(11.34) 

95 
 (48.97) 

52 
(26.80) 

22  
(11.34) 

4.29 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 0 
(0.00) 

7 
(3.61) 

36 
 (18.56) 

108 
 (55.67) 

28 
(14.43) 

15  
(7.73) 

4.07 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 1 
(0.52) 

5 
(2.58) 

39 
 (20.10) 

100  
(51.55) 

38 
(19.59) 

11 
(5.67) 

4.03 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 1 
(0.52) 

2 
(1.03) 

26 
(13.40) 

115 
 (59.28) 

36 
(18.56) 

14 
(7.22) 

4.19 ค่อนขา้งมาก 
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ตาราง 30.1  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี (ต่อ) 

อุปนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ
เรา 

1 
(0.52) 

7 
 (3.61) 

24 
(12.37) 

118 
 (60.82) 

30 
(15.46) 

14 
(7.22) 

4.10 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
1 

(0.52) 
6 

 (3.09) 
45  

(23.20) 
98 

(50.52) 
33 

(17.01) 
11 

(5.67) 
3.97 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 
1 

(0.52) 
6 

(3.09) 
17 

 (8.76) 
105 

 (54.12) 
42 

(21.65) 
23  

(11.86) 
4.27 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยท่ี 1 2 3 และ 7*) 

1 
(0.52) 

1 
(0.52) 

27 
(13.92) 

100 
(51.55) 

53 
(27.32) 

12 
(6.19) 

4.23 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
(อุปนิสัยท่ี 4 5 6 และ 7*) 

1 
(0.52) 

1 
(0.52) 

21 
(10.82) 

114  
(58.76) 

46 
(23.71) 

11 
(5.67) 

4.13 ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 
(อุปนิสัยที ่1  ถึง 7) 

0 
(0.00) 

2 
(1.03) 

20 
(10.31) 

119 
(61.34) 

40 
(20.62) 

13 
(6.70) 

4.13 ค่อนข้างมาก 

* รวมอุปนิสยัที่ 7  เขา้ไปดว้ยเน่ืองจากอุปนิสยัที่ช่วยใหอุ้ปนิสยัอ่ืนๆ ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
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ตาราง 30.2  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ  สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจแ้ผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มาก
ทีสุ่ด (6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

บญัชีออมใจ 0 
(0.00) 

3 
(2.78) 

4 
10.00) 

16 
(40.00) 

7 
(17.50) 

13 
(32.50) 

4.63 มาก 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
 (5.00) 

13  
(32.50) 

17 
(42.50) 

8 
(20.00) 

4.68 มาก 

อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(7.50) 

12 
 (30.00) 

18 
(45.00) 

7  
(17.50) 

4.65 มาก 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

8  
(20.00) 

12 
(30.00) 

15 
(37.50) 

4 
(10.00) 

4.39 มาก 

อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

6  
(15.00) 

17 
(42.50) 

9 
(22.50) 

7  
(17.50) 

4.39 มาก 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(10.00) 

17 
(42.50) 

11 
(27.50) 

8 
(20.00) 

4.53 มาก 
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ตาราง 30.2  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ  สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี (ต่อ) 

อุปนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มาก
ทีสุ่ด (6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ
เรา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 
(20.00) 

10 
(25.00) 

8 
(20.00) 

14 
(35.00) 

4.63 มาก 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 0 
(0.00) 

2 
(5.00) 

5 
 (12.50) 

16 
 (40.00) 

8 
(20.00) 

9 
(22.50) 

4.37  มาก 

อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 0 
(0.00) 

2  
(5.00) 

5 
(12.50) 

13 
 (32.50) 

10 
(25.00) 

10 
(25.00) 

4.55 มาก 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยท่ี 1 2 3 และ 7*) 

0 
(0.00) 

1 
(2.50) 

5 
(12.50) 

11 
(27.50) 

17 
(42.50) 

6 
(15.00) 

4.50 มาก 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
(อุปนิสัยท่ี 4 5 6 และ 7*) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(17.50) 

11 
(27.50) 

13 
(32.50) 

8 
(20.00) 

4.52 มาก 

ภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 
(อุปนิสัยที ่1  ถึง 7) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(12.50) 

12 
(30.00) 

15 
(37.50) 

8 
(20.00) 

4.50 มาก 

* รวมอุปนิสยัที่  7  เขา้ไปดว้ยเน่ืองจากอุปนิสยัที่ช่วยใหอุ้ปนิสยัอ่ืนๆ ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
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ตาราง 30.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ  สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

อุปนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มาก
ทีสุ่ด (6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

บญัชีออมใจ 1 
(0.43) 

6 
 (2.56) 

27 
 (11.54) 

133 
 (56.84) 

41 
(17.52) 

26 
(11.11) 

4.18 ค่อนขา้งมาก 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 1 
(0.43) 

4 
 (1.71) 

26  
(11.11) 

114 
 (48.72) 

63 
(26.92) 

26 
(11.11) 

4.27 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 1 
(0.43) 

2  
(0.85) 

25 
 (10.68) 

107 
 (45.73) 

70 
(29.91) 

29 
(12.39) 

4.35 มาก 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 0 
(0.00) 

8 
(3.42) 

44 
 (18.80) 

120 
(51.28) 

43 
(18.38) 

19 
(8.12) 

4.12 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 1 
(0.43) 

6  
(2.56) 

45  
(19.23) 

117  
(50.00) 

47 
(20.09) 

18 
(7.69) 

4.09 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 1 
(0.43) 

2 
 (0.85) 

30  
(12.82) 

132 
(56.41) 

47 
(20.09) 

22  
(9.40) 

4.25 ค่อนขา้งมาก 
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ตาราง 30.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ สรุปอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร 
ทางน ้ ามหาวทิยาลยัแม่โจ ้กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (ต่อ) 

อุปนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มาก
ทีสุ่ด (6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ
เรา 

1 
(0.43) 

7 
 (2.99) 

32  
(13.68) 

128 
 (54.70) 

38 
(16.24) 

28 
(11.97) 

4.19 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 1 
(0.43) 

8 
(3.42) 

50  
(21.37) 

114  
(48.72) 

41 
(17.52) 

20 
(8.55) 

4.04 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 1 
(0.43) 

8 
 (3.42) 

22  
(9.40) 

117 
 (50.00) 

53 
(22.65) 

33 
(14.10) 

4.32 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยท่ี 1 2 3 และ 7*) 

2 
(0.85) 

1 
(0.43) 

41 
(17.52) 

105 
(44.87) 

58 
(24.79) 

27 
(11.54) 

4.23 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
(อุปนิสัยท่ี 4 5 6 และ 7*) 

1 
(0.43) 

4 
(1.71) 

35 
(14.96) 

119 
(50.85) 

50 
(21.37) 

25 
(10.68) 

4.20 ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 
(อุปนิสัยที ่1  ถึง 7) 

0 
(0.00) 

2 
(0.85) 

25 
(10.68) 

131 
(55.98) 

55 
(23.50) 

21 
(8.97) 

4.19 ค่อนข้างมาก 

* รวมอุปนิสยัที่  7  เขา้ไปดว้ยเน่ืองจากอุปนิสยัที่ช่วยใหอุ้ปนิสยัอ่ืนๆ ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
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 จากตาราง 30.1  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ชั้นปีที่ 1 
ถึงปีที่ 4 แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ของกลุ่มตวัอยา่ง 194 คน มีระดบับญัชีออม
ใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ  อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายใน
ใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึง
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  4.19  4.29  4.07  4.03  4.19  4.10  3.97  และ 4.27   
ตามล าดบั เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.23  4.13  และ 4.13 ตามล าดบั 
 จากตาราง 30.2 พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี ของกลุ่มตวัอยา่ง 40  คน  มีระดบับญัชีออมใจ  
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ  อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบั
มากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63  4.68  4.65  4.39  4.39  4.53  4.63  4.37  และ  4.55         ตามล าดบั เม่ือ
คิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสยัชยักลุ่มชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยั
ชนะในสงัคม และภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.50  4.52   และ 4.50  ตามล าดบั 
 จากตาราง 30.3 พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 234 คน  มีระดบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35   มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้
ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง และอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือย
ใหค้มอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  4.27  4.12  4.09   4.25  4.19  4.04  
และ 4.32  ตามล าดบั  เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะ
ส่วนตน  อุปนิสยั กลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23  4.20  และ 4.19  ตามล าดบั    
  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียของทุกอุปนิสยันอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
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 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บี-
โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิด
แบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสาน
ความต่าง  อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะใน
สงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มากกวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 
 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Anlysis) ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใช้วิธี
หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) 

ผูท้  าการศึกษาตอ้งการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ผูท้  าการศึกษาไดเ้ลือกใชว้ธีิหา
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson Product-moment Correlation Coefficient)  ในการ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ ์ และท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์
สนั  ที่นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ดงัตารางที่ 31 
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ตาราง 31  แสดงค่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยั 
อุปนิสัย   

(A) บัญชีออมใจ (A)   
(B) ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 0.669 (B)   ระดับความสัมพนัธ์ 
(C) อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 0.644 0.718 (C)   มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูงมาก 

(D) อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 0.520 0.583 0.657 (D)   มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง 

(E) อุปนิสัยที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 0.528 0.575 0.592 0.672 (E)   มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง 

(F) อุปนิสัยที่ 4 คดิแบบชนะ/ชนะ 0.543 0.603 0.677 0.569 0.679 (F)  มีความสัมพนัธ์กนัในระดับต า่ 

(G) อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจงึให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 0.599 0.504 0.660 0.557 0.541 0.684 (G)   
(H) อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง 0.534 0.550 0.568 0.633 0.638 0.677 0.675 (H)   
(I) อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 0.518 0.541 0.611 0.594 0.628 0.612 0.625 0.611 (I)   
(J) อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน (อุปนิสัยที่ 1 2 3 และ 7) 0.637 0.687 0.810 0.842 0.837 0.727 0.674 0.692 0.829 (J)   
(K) อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม (อุปนิสัยที่ 4 5 6 และ 7) 0.621 0.617 0.710 0.661 0.681 0.842 0.857 0.849 0.827 0.840 (K)  
(L)  ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 0.673 0.704 0.822 0.809 0.823 0.846 0.823 0.835 0.814 0.937 0.942 (L) 

 หมายเหตุ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของทุกอุปนิสยัมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
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 จากตาราง  31 พบวา่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ทั้ง 7 ประการมีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  บญัชีออมใจ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีความสมัพนัธก์บัภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 7 
การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ความสมดุลในการด าเนินชีวติ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีความสมัพนัธ์
กบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 5 การเขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีความสมัพนัธก์บั
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 
6 ผนึกพลงัประสานความต่างต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมี
ความสมัพนัธก์บัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธก์บับญัชีออม
ใจต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีความสมัพนัธ์
กบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธก์บับญัชีออมใจต ่าที่สุดอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีความ 
สมัพนัธก์บัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธ ์
กบับญัชีออมใจต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 5 การเขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุก
อุปนิสยั โดยมีความสมัพนัธก์บัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความ 
สมัพนัธก์บัความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั  โดยมี
ความสมัพนัธก์บัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธก์บับญัชีออม
ใจต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อุปนิสยัที่ 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีความ 
สมัพนัธก์บัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนสูงที่สุดอยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธก์บับญัชีออมใจ 
ต ่าที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปกับบัญชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  อุปนิสัยกลุ่ม
ชัยชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  
 3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (T-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว  (One-way ANOVA) และการเปรียบเที ยบพหุ คูณ  (Multiple 
comparison  test) ใชว้ธีิของ Scheffe เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัเป็นรายคู่  
ดงัตารางที่ 32 – 122 
 3.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กับระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
โดยใช้วิ ธีหาสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบ เพี ย ร์สัน  (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient)  ดงัตารางที่ 123 
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ตาราง 32  แสดงเลขที่ของสมมติฐานที่ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม  
(t-Test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

ปัจจัยที่น ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 
A B C D E 

เพศ 1 2 3 4 5 
ช่วงอาย ุ 6 7 8 9 10 
ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา 11 12 13 14 15 
แผนการศึกษา 16 17 18 19 20 
ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 21 22 23 24 25 
ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม 26 27 28 29 30 
ล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 31 32 33 34 35 
จ านวนพีน่อ้งทั้งหมด 36 37 38 39 40 
บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 41 42 43 44 45 
สถานภาพของบิดา/มารดา 46 47 48 49 50 
อาชีพของบิดา 51 52 53 54 55 
อาชีพของมารดา 56 57 58 59 60 
ช่วงจ านวนเพือ่นสนิท 61 62 63 64 65 
ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม 66 67 68 69 70 
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา 71 72 73 74 75 
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 76 77 78 79 80 
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ 81 82 83 84 85 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 86 87 88 89 90 
หมายเหตุ A คือ บญัชีออมใจ 

 B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 C คือ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน (อุปนิสยัที่ 1, 2, 3 และ 7) 
 D คือ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม (อุปนิสยัที่ 4, 5, 6 และ 7)  
 E คือ ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสยั 1 ถึง 7)
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สมมติฐานที ่ 1 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

          ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 
ตาราง 33 แสดงผลการวเิคราะห์เพศกบับญัชีออมใจ 
33.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 142 4.20 0.782 0.066 
หญิง 92 4.16 0.708 0.074 

 
33.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.210 0.272 0.457 232 0.648 

 
 จากตาราง  33  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมากกวา่เพศหญิง เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  
0.272 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
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จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.648 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่
ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่เพศแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 2 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า      
         ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
          ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

 
ตาราง 34 แสดงผลการวเิคราะห์เพศกบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
34.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 142 4.31 0.826 0.069 
หญิง 92 4.23 0.769 0.080 
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34.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.590 0.443 0.715 232 0.475 

  
 จากตาราง 34  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่
เพศหญิง  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances  ได้
ค่า  Sig. เท่ากบั 0.443 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย
พจิารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.475 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  
ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่เพศแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 3 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
         แตกต่างกนั 
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ตาราง 35 แสดงผลการวเิคราะห์เพศกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
35.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 142 4.27 0.764 0.064 
หญิง 92 4.18 0.729 0.076 

 
35.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะ
ส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.557 0.456 0.834 232 0.405 

 
 จากตาราง  35  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
มากกวา่เพศหญิง เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.456  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.405 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 4 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
          ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
          แตกต่างกนั 

 
ตาราง  36 แสดงผลการวเิคราะห์เพศกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
36.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 142 4.20 0.780 0.065 
หญิง 92 4.21 0.741 0.077 

 
36.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะใน

สังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.068 0.795 -0.118 232 0.906 

 
 จากตาราง  36  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคมมากกวา่เพศชาย เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.795 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.906  ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่เพศแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 5 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเพศแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้     
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

 
ตาราง 37 แสดงผลการวเิคราะห์เพศกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
37.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 142 4.21 0.669 0.056 
หญิง 92 4.17 0.621 0.065 

 
37.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสัย 
พัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.756 0.385 0.531 232 0.596 
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 จากตาราง  37  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงมากกวา่เพศหญิง เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  Levene’s Test for 
Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.385 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.596 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่เพศแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 6 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
             ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง 38 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงอายกุบัระดบับญัชีออมใจ 
38.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอาย ุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 57 4.00 0.655 0.087 
20-21 98 4.13 0.599 0.060 
22-23 69 4.35 0.872 0.105 
24-25 10 4.67 1.296 0.410 
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38.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
7.198 3 230 0.000 

  

 จากตาราง 38 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ24-25 ปี มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด  และ
กลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ18-19 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 7 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  93 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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ตาราง 39 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงอายกุบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
39.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอาย ุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 57 4.11 0.733 0.097 
20-21 98 4.22 0.741 0.075 
22-23 69 4.42 0.854 0.103 
24-25 10 4.73 1.153 0.364 

 

39.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.651 3 230 0.050 

 

 จากตาราง  39  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ24-25 ปี มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ18-19ปี  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.050 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดแตกต่าง
กนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบคา่เฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 8 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
         แตกต่างกนั 

 

ตาราง 40 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงอายกุบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
40.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอาย ุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 57 4.17 0.587 0.078 
20-21 98 4.23 0.686 0.069 
22-23 69 4.26 0.861 0.104 
24-25 10 4.43 1.297 0.410 

 

40.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.425 3 230 0.001 

 

 จากตาราง 40 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ24-25 ปี  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะส่วนตนสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ18-19 ปี  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 
4 ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
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สมมติฐานที ่ 9 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
         แตกต่างกนั 

 

ตาราง 41 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงอายกุบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
41.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอาย ุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 57 4.16 0.572 0.076 
20-21 98 4.11 0.711 0.072 
22-23 69 4.31 0.881 0.106 
24-25 10 4.55 1.183 0.374 

 

41.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
4.745 3 230 0.003 

 

 จากตาราง 41 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ24-25 ปี  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ20-21 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
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ในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้า่  Sig. เท่ากบั  0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 
4 ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 10 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอายแุตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

  
ตาราง 42 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงอายกุบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
42.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอาย ุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

18-19 57 4.14 0.477 0.063 
20-21 98 4.14 0.572 0.058 
22-23 69 4.27 0.775 0.093 
24-25 10 4.53 1.105 0.350 
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42.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
6.775 3 230 0.000 
จากตาราง  42  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ 24-25 ปี  มีคา่เฉล่ียระดบัภาพรวม 7  

อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีช่วงอาย ุ 18-19 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด เท่ากนักบัอาย ุ20-21 เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท า
การทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
  
สมมติฐานที ่ 11 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
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ตาราง 43 แสดงผลการวเิคราะห์ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษากบัระดบับญัชีออมใจ 

43.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน ค่าเฉลีย่ บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชั้นปีที่ 1 76 4.14 0.652 0.075 
ชั้นปีที่ 2 72 4.20 0.800 0.094 
ชั้นปีที่ 3 49 4.18 0.847 0.121 
ชั้นปีที่ 4 37 4.23 0.745 0.122 

 
43.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.986 3 230 0.400 
  
43.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.241 3 0.080 0.140 0.936 
ภายในกลุ่ม 131.746 230 0.573 

รวม 131.987 233  
  
 จากตาราง  43  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 4  มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด 
และกลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที ่1  มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.400 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.936  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้ ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั  
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สมมติฐานที ่ 12 
 ผูศ้ึกษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 

 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ    
แตกต่างกนั 

  
ตาราง 44 แสดงผลการวเิคราะห์ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
44.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชั้นปีที่ 1 76 4.23 0.731 0.084 
ชั้นปีที่ 2 72 4.27 0.842 0.099 
ชั้นปีที่ 3 49 4.30 0.953 0.136 
ชั้นปีที่ 4 37 4.35 0.662 0.109 

 
44.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.432 3 230 0.234 
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44.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.415 3 0.138 0.212 0.888 
ภายในกลุ่ม 149.787 230 0.651 

รวม 150.202 233  
  
 จากตาราง  44  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 4  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงทีสุ่ด  และกลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 1  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.234 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 
4 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.888ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั  
 
สมมติฐานที ่ 13 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ     
ส่วนตนแตกต่างกนั 
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 ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพ่ือชยัชนะส่วนตน 
45.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชั้นปีที่ 1 76 4.24 0.598 0.069 
ชั้นปีที่ 2 72 4.28 0.825 0.097 
ชั้นปีที่ 3 49 4.16 0.960 0.137 
ชั้นปีที่ 4 37 4.23 0.560 0.092 

 

45.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.462 3 230 0.001 

  

 จากตาราง 45  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.001
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 14 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง 46 แสดงผลการวเิคราะห์ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
46.1  ค่าทางสถิติทั่วไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชั้นปีที่ 1 76 4.24 0.649 0.074 
ชั้นปีที่ 2 72 4.20 0.886 0.104 
ชั้นปีที่ 3 49 4.12 0.872 0.125 
ชั้นปีที่ 4 37 4.24 0.561 0.092 

  

46.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.139 3 230 0.096 

  
46.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.526 3 0.175 0.298 0.827 
ภายในกลุ่ม 135.121 230 0.587 

รวม 135.647 233  
  
 จากตาราง  46  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 1 และกลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษา
ในชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาใน
ชั้นปีที่ 3  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.096 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนด ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.827 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
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สมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่
ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั  
  
สมมติฐานที ่ 15 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่าง
กนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยั 
         พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยั 
         พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

  
ตาราง 47 แสดงผลการวเิคราะห์ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
47.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชั้นปีที่ 1 76 4.21 0.523 0.060 
ชั้นปีที่ 2 72 4.22 0.750 0.088 
ชั้นปีที่ 3 49 4.12 0.790 0.113 
ชั้นปีที่ 4 37 4.20 0.457 0.075 
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47.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.327 3 230 0.020 

  
 จากตาราง 47  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่ก  าลงัศึกษาในชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.020 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนด ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 16 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

  

ตาราง 48 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบับญัชีออมใจ 

48.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 40 4.62 0.897 0.142 
หลกัสูตร 4 ปี 194 4.09 0.687 0.049 
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48.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
11.343 0.001 3.544 48.876 0.001 

 

 จากตาราง 48 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวน
โดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ได้
ค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่ศึกษาใน
หลกัสูตรที่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่ 17 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ
ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ
แตกต่างกนั 
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ตาราง 49 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
49.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 40 4.68 0.809 0.128 
หลกัสูตร 4 ปี 194 4.19 0.777 0.056 

 

49.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.806 0.370 3.624 232 0.000 

  
จากตาราง 49  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ีย

ความสมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.370 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก 
t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่ศึกษาในหลกัสูตรที่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 18 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
              ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 

         ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 

ตาราง 50 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
50.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 40 4.49 0.889 0.141 
หลกัสูตร 4 ปี 194 4.18 0.709 0.051 

 
50.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่ม
ชัยชนะส่วน

ตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
4.845 0.029 2.105 49.725 0.040 

  

 จากตาราง  50  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 
4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.029 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
จาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
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มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่ศึกษาในหลกัสูตรที่แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่าง
กนั 
สมมติฐานที ่ 19 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0 :   นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ศึกษาในที่แผนการศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง  51 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
51.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 40 4.56 1.009 0.160 
หลกัสูตร 4 ปี 194 4.13 0.682 0.049 

  
51.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่ม
ชัยชนะใน
สังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
18.750 0.000 2.606 46.597 0.012 
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 จากตาราง  51  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 
4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้า่  Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดแตกต่างกนั และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่
ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทาง
น ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่ศึกษาในหลกัสูตรที่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 20 
 ผูศ้ึกษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยั 
         พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่ศึกษาในแผนการศึกษาที่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยั 
         พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 52 แสดงผลการวเิคราะห์แผนการศึกษากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยั 
52.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 40 4.50 0.862 0.136 
หลกัสูตร 4 ปี 194 4.13 0.579 0.042 

 
52.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสัย 
พัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
17.038 0.000 2.605 46.527 0.012 

 
 จากตาราง  52  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาในแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดแตกต่างกนั และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบั
อุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่ศึกษาในหลกัสูตรที่แตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 21 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4 ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  ทีมี่เกรด    
         เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ทีมี่เกรด    
         เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง  53 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบับญัชีออมใจ 
53.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.36 0.388 0.112 
1.76-2.50 138 4.23 0.781 0.066 
2.51-3.25 75 4.10 0.741 0.086 
3.26-4.00 9 3.89 0.726 0.242 

 
53.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.909 3 230 0.129 
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53.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.978 3 0.659 1.167 0.323 
ภายในกลุ่ม 130.009 230 0.565 

รวม 131.987 233  
 
 จากตาราง  53  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  1.00-1.75 มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00  มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.129 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.323 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ทีมี่เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั มี
บญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั     
 
สมมติฐานที ่ 22 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4   ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ 
         ด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ 
         ด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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ตาราง 54 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบัความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ 
54.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.36 0.388 0.112 
1.76-2.50 138 4.36 0.815 0.069 
2.51-3.25 75 4.13 0.827 0.096 
3.26-4.00 9 4.11 0.707 0.236 

 
54.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.922 3 230 0.127 
 
54.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.871 3 .957 1.494 0.217 
ภายในกลุ่ม 147.331 230 .641 

รวม 150.202 233  
 
 จากตาราง  54  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  1.00-1.75 มี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติสูงที่สุด เท่ากนักบักลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดช่วง  1.76-2.50 และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.127 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.217 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ทีว่า่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 23 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 

ตาราง 55 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตน 
55.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.42 0.326 0.094 
1.76-2.50 138 4.21 0.817 0.070 
2.51-3.25 75 4.24 0.656 0.076 
3.26-4.00 9 4.25 0.875 0.292 

 
55.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
4.489 3 230 0.004 
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จากตาราง  55  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.00-1.75  มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดช่วง 1.76-2.50 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท า
การทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 24 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

ทีมี่เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั    
เพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
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ตาราง 56 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ในสงัคม 
56.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.50 0.533 0.154 
1.76-2.50 138 4.20 0.816 0.069 
2.51-3.25 75 4.15 0.659 0.076 
3.26-4.00 9 4.19 0.998 0.333 

 
56.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.369 3 230 0.071 
 
56.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.244 3 0.415 0.710 0.547 
ภายในกลุ่ม 134.403 230 0.584 

รวม 135.647 233  
 
 จากตาราง  56  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.00-1.75 มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดช่วง  2.51-3.25 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.071 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.547 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 25 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7   
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7   
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 

ตาราง 57 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
57.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.35 0.328 0.095 
1.76-2.50 138 4.19 0.708 0.060 
2.51-3.25 75 4.18 0.567 0.066 
3.26-4.00 9 4.16 0.730 0.243 

 
57.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
4.397 3 230 0.005 
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 จากตาราง  57  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 1.00-1.75 มี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ีย
ภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่า
ที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุด
ไแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 26 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง 58 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบับญัชีออมใจ 
58.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.39 0.633 0.183 
1.76-2.50 139 4.25 0.775 0.066 
2.51-3.25 77 4.07 0.720 0.082 
3.26-4.00 6 3.61 0.491 0.200 
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58.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.458 3 230 0.227 

 
58.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.172 3 1.391 2.502 0.060 
ภายในกลุ่ม 127.816 230 0.556 

รวม 131.987 233  
 
 จากตาราง  58  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมดช่วง  1.00-1.75 มีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.26-4.00  มีค่าเฉล่ียบญัชีออม
ใจต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เทา่กบั  0.227 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุด
ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.060 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่าง
กนั 
 
สมมติฐานที ่ 27 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         แตกต่างกนั 

 
ตาราง 59 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
59.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.42 0.638 0.184 
1.76-2.50 139 4.38 0.768 0.065 
2.51-3.25 77 4.10 0.874 0.100 
3.26-4.00 6 3.78 0.404 0.165 

 
59.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.390 3 230 0.247 

59.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5.479 3 1.826 2.902 0.036 
ภายในกลุ่ม 144.723 230 0.629 

รวม 150.202 233  
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59.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-J) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

1.00-1.75 1.76-2.50 0.038 0.239 0.874 
 2.51-3.25 0.313 0.246  0.205 
 3.26-4.00 0.639 0.397 0.109 

1.76-2.50 2.51-3.25 0.275  0.113 0.015* 
 3.26-4.00 0.601 0.331 0.070 

2.51-3.25 3.26-4.00 0.326 0.336 0.333 
  
 จากตาราง  59  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 1.00-1.75  มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  3.26-4.00มี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  
Sig. เท่ากบั  0.247 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.036 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ 
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ 
Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่  ผลปรากฏวา่ช่วงเกรด
เฉล่ียสะสม 1.76-2.50 กบัช่วงเกรดเฉล่ียสะสม 2.51-3.25 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
   นกัศึกษาที่มีช่วงเกรดเฉล่ียสะสม 1.76-2.50  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ
มากกวา่นกัศึกษาที่มีช่วงเกรดเฉล่ียสะสม 2.51-3.25 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.275 
 
สมมติฐานที ่ 28 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนแตกต่างกนั 

 
ตาราง 60 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
60.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.33 0.417 0.120 
1.76-2.50 139 4.23 0.804 0.068 
2.51-3.25 77 4.25 0.698 0.080 
3.26-4.00 6 3.88 0.627 0.256 

 
60.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.265 3 230 0.082 

60.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.913 3 0.304 0.538 0.657 
ภายในกลุ่ม 130.144 230 0.566 

รวม 131.057 233  
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 จากตาราง  60  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  1.00-1.75 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียเฉล่ียสะสมช่วง 3.26-4.00 มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.082  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.657 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ีย
สะสมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั   
 
สมมติฐานที ่ 29 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  61 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
61.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.35 0.419 0.121 
1.76-2.50 139 4.22 0.830 0.070 
2.51-3.25 77 4.18 0.682 0.078 
3.26-4.00 6 3.67 0.516 0.211 

 
61.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.043 3 230 0.109 

 
61.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.090 3 0.697 1.200 0.311 
ภายในกลุ่ม 133.557 230 0.581 

รวม 135.647 233  
 
 จากตาราง  61  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  1.00-1.75 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 3.26-4.00 มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม ประชากรไดค้่า  
Sig. เท่ากบั  0.109 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.311 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 30 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่าง
กนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ 
         ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ 
         ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

 
ตาราง 62 แสดงผลการวเิคราะห์ช่วงเกรดเฉล่ียสะสมกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
62.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.00-1.75 12 4.28 0.403 0.116 
1.76-2.50 139 4.21 0.703 0.060 
2.51-3.25 77 4.18 0.588 0.067 
3.26-4.00 6 3.83 0.468 0.191 

 
62.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.672 3 230 0.048 
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 จากตาราง  62 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 1.00-1.75 มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  3.26-
4.00  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุดเม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.048 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท า
การทดสอบค่าเฉล่ียต่อ  
 
สมมติฐานที ่ 31 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ที่มีล  าดบั 

         การเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ที่มีล  าดบั 
         การเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 

ตาราง  63 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบับญัชีออมใจ 

63.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดับในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 74 4.23 0.685 0.080 
บุตรคนกลาง 22 3.95 0.922 0.197 
บุตรคนสุดทอ้ง 92 4.14 0.706 0.074 
บุตรคนเดียว 46 4.30 0.850 0.125 
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63.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.644 3 230 0.180 

 
63.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.042 3 0.681 1.205 0.309 
ภายในกลุ่ม 129.945 230 0.565 

รวม 131.987 233  
  
 จากตาราง  63  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนเดียวมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงทีสุ่ด  และ
กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนกลางมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.180 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.309 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
ล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 32 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
ล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ 
         ด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ 
         ด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 

ตาราง 64 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
64.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดับในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 74 4.31 0.731 0.085 
บุตรคนกลาง 22 4.36 0.769 0.164 
บุตรคนสุดทอ้ง 92 4.22 0.869 0.091 
บุตรคนเดียว 46 4.28 0.811 0.120 

 
64.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.291 3 230 0.832 

 
64.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.501 3 0.167 0.257 0.857 
ภายในกลุ่ม 149.701 230 0.651 

รวม 150.202 233 150.202 
 
 จากตาราง  64 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนกลางมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด  
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 เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.832 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่าง
กนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.857 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่
ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 33 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ทีมี่
ล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึง
ท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง 65 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
65.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดับในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 74 4.34 0.651 0.076 
บุตรคนกลาง 22 4.23 0.690 0.147 
บุตรคนสุดทอ้ง 92 4.17 0.779 0.081 
บุตรคนเดียว 46 4.20 0.864 0.127 

 
65.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.703 3 230 0.167 

 
65.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.277 3 0.426 0.754 0.521 
ภายในกลุ่ม 129.780 230 0.564 

รวม 131.057 233  
  
 จากตาราง  65  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนโตมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วน
ตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.167 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  
ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.521 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 34 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
ล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึง
ท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 

 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั 
         เพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง  66 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
66.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดับในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัยเพื่อชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 74 4.24 0.776 0.090 
บุตรคนกลาง 22 4.16 0.595 0.127 
บุตรคนสุดทอ้ง 92 4.13 0.717 0.075 
บุตรคนเดียว 46 4.32 0.897 0.132 

 
66.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.430 3 230 0.066 
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66.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.226 3 0.409 0.699 0.553 
ภายในกลุ่ม 134.421 230 0.584 

รวม 135.647 233  
 
 จากตาราง  66  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนเดียวมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ในสงัคมต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้า่  Sig. เท่ากบั  0.066 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 
4 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.553ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 35 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
ล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7   
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีล  าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7   
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 67 แสดงผลการวเิคราะห์ล าดบัในครอบครัวกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
67.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดับในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 74 4.24 0.584 0.068 
บุตรคนกลาง 22 4.17 0.519 0.111 
บุตรคนสุดทอ้ง 92 4.13 0.636 0.066 
บุตรคนเดียว 46 4.27 0.819 0.121 

 67.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.441 3 230 0.018 
  

 จากตาราง 67  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนเดียวมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.018 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบคา่เฉล่ียต่อ 
  
สมมติฐานที ่ 36 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
จ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง 68 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพีน่อ้งกบัระดบับญัชีออมใจ 

68.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพี่น้อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1- 2 คน 173 4.21 0.732 0.056 
3- 4 คน 54 4.15 0.831 0.113 

5 คนขึ้นไป 7 3.81 0.573 0.216 
 
68.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.395 2 231 0.674 

 
68.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.130 2 0.565 0.997 0.371 
ภายในกลุ่ม 130.858 231 0.566 

รวม 131.987 233  
  
 จากตาราง  68  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1- 2 คน มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด  
และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.674 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดไม่แตกต่างกนัจึงท าการ 
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ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.371 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั  
  
สมมติฐานที ่ 37 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ที่มีจ  านวน 

         พีน่อ้งแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ที่มีจ  านวน 

         พีน่อ้งแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง 69 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพีน่อ้งกบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
69.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

 จ านวนพี่น้อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1- 2 คน 173 4.29 0.773 0.059 
3- 4 คน 54 4.38 0.793 0.108 

5 คนขึ้นไป 7 3.24 0.995 0.376 
  
69.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.593 2 231 0.554 
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69.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.101 2 4.050 6.584 0.002 
ภายในกลุ่ม 142.101 231 .615 

รวม 150.202 233  
 
69.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

ผลต่างค่าเฉลี่ย 
(i-J) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

Sig. 

1- 2 คน 3- 4 คน -0.091  0.123 0.757 
 5 คนขึ้นไป 1.047  0.302  0.003* 

3- 4 คน 5 คนขึ้นไป 1.138  0.315  0.002* 
  

จากตาราง 69  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 3- 4 คน มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.554 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  
3 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
  นกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1- 2 คน กบันกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1- 2 คน มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุล
ในการด าเนินชีวติมากกวา่นกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.047 
  นกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 3- 4 คน กบันกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 3- 4 คน มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุล
ในการด าเนินชีวติมากกวา่นกัศึกษาที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.138 
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สมมติฐานที ่ 38 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีบุคคลที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
         แตกต่างกนั 

 
ตาราง 70 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพีน่อ้งกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
70.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพี่น้อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1- 2 คน 173 4.24 0.762 0.058 
3- 4 คน 54 4.24 0.762 0.104 

5 คนขึ้นไป 7 4.00 0.144 0.055 
 
70.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.529 2 231 0.031 

  
 จากตาราง  70  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1- 2 คน และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพี่
นอ้ง  3- 4 คน  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพี ่
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นอ้ง 5 คนขึ้นไป มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.031 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 39 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 : ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง  71 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพีน่อ้งกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
71.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพี่น้อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1- 2 คน 173 4.23 0.772 0.059 
3- 4 คน 54 4.13 0.767 0.104 

5 คนขึ้นไป 7 3.93 0.426 0.161 
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     71.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.906 2 231 0.406 
  
    71.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 

แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย
ก าลังสอง 

F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .949 2 0.475 0.814 0.444 
ภายในกลุ่ม 134.697 231 0.583 

รวม 135.647 233  
  
  จากตาราง 71  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1- 2 คน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งทีมี่จ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้า่  Sig. เท่ากบั  
0.406 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดไม่แตกต่างกนัจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.444 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษา
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั มี
ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั   
  
สมมติฐานที ่ 40 
 ผูศ้ึกษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
   H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 

ตาราง 72 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนพีน่อ้งกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
72.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

จ านวนพี่น้อง จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1- 2 คน 173 4.21 0.665 0.051 
3- 4 คน 54 4.17 0.638 0.087 

5 คนขึ้นไป 7 4.03 0.294 0.111 
 
72.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.783 2 231 0.170 

  
72.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .245 2 0.122 0.288 0.750 
ภายในกลุ่ม 98.071 231 0.425 

รวม 98.315 233  
  
  จากตาราง 72 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 1- 2 คน มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป  มีค่าเฉล่ีย 
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ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.170  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดไม่แตกต่างกนัจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.750 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
จ  านวนพีน่อ้งแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั   
 
สมมติฐานที ่ 41 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ  
         แตกต่างกนั 
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ตาราง 73  แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบับญัชีออมใจ 
73.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลที่อาศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 143 4.13 0.598 0.050 
ญาติพีน่อ้ง 10 3.63 0.777 0.246 
เฉพาะบิดา 5 3.87 0.901 0.403 
เฉพาะมารดา 19 3.96 0.785 0.180 

เพือ่น 39 4.61 1.051 0.168 
อยูค่นเดียว 18 4.35 0.641 0.151 

 
73.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.002 5 228 0.000 

  
 จากตาราง 73 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วนใหญมี่ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ 
สูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัญาติพีน่อ้งเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 
ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่ว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั  
ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบคา่เฉล่ียต่อ  
  
สมมติฐานที ่ 42 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึง
ท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีความสมดุลใน 
         การด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีความสมดุลใน 
         การด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

 
ตาราง 74 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
74.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลที่อาศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 143 4.17 0.740 0.062 
ญาติพีน่อ้ง 10 4.13 0.789 0.249 
เฉพาะบิดา 5 4.07 0.796 0.356 
เฉพาะมารดา 19 4.16 0.688 0.158 

เพือ่น 39 4.72 1.013 0.162 
อยูค่นเดียว 18 4.44 0.605 0.143 

 
74.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.295 5 228 0.267 

 
74.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 10.562 5 2.112 3.449 0.005 
ภายในกลุ่ม 139.640 228 0.612 

รวม 150.202 233  
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74.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

ผลต่างค่าเฉลี่ย 
(i-J) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

Sig. 

บิดาและมารดา ญาติพีน่อ้ง 0.032 0.256 0.900 
 เฉพาะบิดา 0.099 0.356 0.782 
 เฉพาะมารดา 0.008 0.191 0.968 
 เพือ่น -0.552 0.141 0.000* 
 อยูค่นเดียว -0.279 0.196 0.155 

ญาติพีน่อ้ง เฉพาะบิดา 0.067 0.429 0.877 
 เฉพาะมารดา -0.025 0.306 0.936 
 เพือ่น -0.585 0.277 0.036* 
 อยูค่นเดียว -0.311 0.309 0.315 

เฉพาะบิดา เฉพาะมารดา -0.091 0.393 0.817 
 เพือ่น -0.651 0.372 0.081 
 อยูค่นเดียว -0.378  0.396 0.341 

เฉพาะมารดา เพือ่น -0.560 0.219 0.011* 
 อยูค่นเดียว -0.287 0.257 0.267 

เพือ่น อยูค่นเดียว 0.274 0.223 0.221 
  

จากตาราง  74  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียความสมดุล
ในการด าเนินชีวติสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้า่ Sig. เท่ากบั  
0.267 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.05 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่
แตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe 
เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่ 
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  นกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บับิดาและมารดาเป็นส่วนใหญ่กบันกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็น
ส่วนใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาทีอ่าศยัอยูก่บับิดาและมารดาเป็นส่วน
ใหญ่ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.552  
  นกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัญาติพีน่อ้งเป็นส่วนใหญ่กบันกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วน
ใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัญาติพีน่อ้งเป็นส่วนใหญ่ มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.585 
  นกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเฉพาะมารดาส่วนใหญ่กบันกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วน
ใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเฉพาะมารดาส่วนใหญ่ มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.560 
  
สมมติฐานที ่ 43 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
 

 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม 
         อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม 
         อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง 75 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตน 
75.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลที่อาศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 143 4.16 0.650 0.054 
ญาติพีน่อ้ง 10 4.00 0.577 0.183 
เฉพาะบิดา 5 3.85 0.224 0.100 
เฉพาะมารดา 19 4.01 0.738 0.169 

เพือ่น 39 4.63 1.016 0.163 
อยูค่นเดียว 18 4.43 0.732 0.172 

 
75.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.459 5 228 0.034 

  
 จากตาราง 75  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า 
Sig. เท่ากบั  0.034 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 44 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม 
         อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม 
         อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง 76 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ในสงัคม 
76.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลที่อาศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 143 4.13 0.638 0.053 
ญาติพีน่อ้ง 10 3.93 0.635 0.201 
เฉพาะบิดา 5 4.05 0.274 0.122 
เฉพาะมารดา 19 4.04 0.883 0.203 

เพือ่น 39 4.57 1.074 0.172 
อยูค่นเดียว 18 4.32 0.706 0.166 

 

76.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.786 5 228 0.003 
   

จากตาราง  76  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัญาติพีน่อ้งเป็นส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6  ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียต่อ 
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สมมติฐานที ่ 45 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
   H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7  
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีบุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7  
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

 
ตาราง 77 แสดงผลการวเิคราะห์บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่กบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
77.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลที่อาศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 143 4.13 0.524 0.044 
ญาติพีน่อ้ง 10 3.99 0.498 0.158 
เฉพาะบิดา 5 3.98 0.279 0.125 
เฉพาะมารดา 19 4.01 0.707 0.162 

เพือ่น 39 4.58 0.959 0.153 
อยูค่นเดียว 18 4.29 0.548 0.129 
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77.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.736 5 228 0.000 
  
 จากตาราง 77  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเพือ่นป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  
7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดาเป็นส่วนใหญ่
มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่ท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
  
สมมติฐานที ่ 46 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มี    
         สถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มี 
         สถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
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ตาราง 78 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบับญัชีออมใจ 
78.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของบิดา/มารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 189 4.23 0.741 0.054 
แยกกนัอยู ่ 23 4.13 0.626 0.130 

บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติ 22 3.88 0.917 0.196 
 
78.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.066 2 231 0.346 
 
78.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.445 2 1.222 2.180 0.115 
ภายในกลุ่ม 129.542 231 .561 

รวม 131.987 233  
 
 จากตาราง  78 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดา/มารดาอยูด่ว้ยกนัมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด  
และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.346 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.115 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 



 

155 
 

สมมติฐานที ่ 47 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนิน 
         ชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนิน 
         ชีวติแตกต่างกนั 

  
ตาราง  79 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
79.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 189 4.29 0.821 0.060 
แยกกนัอยู ่ 23 4.13 0.592 0.124 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.27 0.852 0.182 

 
79.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.536 2 231 0.218 
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79.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .540 2 0.270 0.417 0.659 
ภายในกลุ่ม 149.661 231 0.648 

รวม 150.202 233  
 
 จากตาราง  79  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาอยูด่ว้ยกนัมีคา่เฉล่ียความสมดุล
ในการด าเนินชีวติสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่บดิา/มารดาแยกกนัอยูมี่ค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.218  ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.659  ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดา
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่ 48 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึง
ท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง 80 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
80.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 189 4.28 0.762 0.055 
แยกกนัอยู ่ 23 4.07 0.585 0.122 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.01 0.762 0.162 

 
80.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.191 2 231 0.306 
  
80.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.130 2 1.065 1.908 0.151 
ภายในกลุ่ม 128.927 231 0.558 

รวม 131.057 233  
 
 จากตาราง  80 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาอยูด่ว้ยกนัมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.306 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้า่ Sig. 
เท่ากบั 0.151 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 49 
 ผูศ้ึกษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ 
         ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
 

ตาราง 81 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสังคม 
81.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 189 4.24 0.755 0.055 
แยกกนัอยู ่ 23 4.11 0.790 0.165 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 3.94 0.779 0.166 

 
81.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.014 2 231 0.986 
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81.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.998 2 0.999 1.726 0.180 
ภายในกลุ่ม 133.649 231 0.579 

รวม 135.647 233  
  
 จากตาราง  81  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาอยูด่ว้ยกนัมีคา่เฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั 0.986 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.180 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 50 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7   
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7   
         อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 

ตาราง  82 แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพของบิดา/มารดากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
82.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 189 4.23 0.649 0.047 
แยกกนัอยู ่ 23 4.07 0.594 0.124 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

22 4.00 0.688 0.147 

 
82.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.260 2 231 0.771 

 
82.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.482 2 0.741 1.768 0.173 
ภายในกลุ่ม 96.833 231 0.419 

รวม 98.315 233  
 
 จากตาราง  82   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดาอยูด่ว้ยกนัมีคา่เฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาและ/หรือมารดา
เสียชีวติอยูมี่ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.771 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ 
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ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.173 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่ 51 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง 83 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบับญัชีออมใจ 

83.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 53 4.11 0.773 0.106 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 4.13 0.901 0.403 

รับจา้ง 40 4.02 0.541 0.086 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 41 4.12 0.487 0.076 

เกษตรกร 75 4.40 0.874 0.101 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 4.37 0.823 0.260 
อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวติ) 10 3.67 0.816 0.258 
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83.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.060 6 227 0.007 
  
 จากตาราง  83  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดามีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งทีบ่ิดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท า
การทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที ่ 52 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีอาชีพ 

         ของบิดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีอาชีพ 

         ของบิดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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ตาราง 84 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
84.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 53 4.12 0.848 0.116 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 4.07 0.983 0.440 

รับจา้ง 40 4.30 0.674 0.107 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 41 4.20 0.679 0.106 

เกษตรกร 75 4.47 0.900 0.104 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 4.20 0.391 0.124 
อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวติ) 10 4.07 0.843 0.267 

 
84.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.455 6 227 0.195 

 
84.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.031 6 0.838 1.311 0.253 
ภายในกลุ่ม 145.171 227 0.640 

รวม 150.202 233  
 
จากตาราง 84  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดามีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดามีเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาเสียชีวติ 
มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด เท่ากนั เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.195 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.253 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
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สมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
อาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 53 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนแตกต่างกนั 

 
ตาราง  85 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
85.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 53 4.07 0.808 0.111 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 4.05 0.837 0.374 

รับจา้ง 40 4.18 0.725 0.115 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 41 4.15 0.545 0.085 

เกษตรกร 75 4.49 0.777 0.090 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 4.23 0.629 0.199 
อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวติ) 10 3.83 0.746 0.236 
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85.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.319 6 227 0.249 
 
85.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.753 6 1.459 2.708 0.015 
ภายในกลุ่ม 122.303 227  0.539 

รวม 131.057 233  
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85.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

ผลต่างค่าเฉลี่ย 
(i-j) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 0.021 0.343 0.952 
  รับจา้ง -0.104 0.154 0.498 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.076 0.153 0.621 
 เกษตรกร -0.423  0.132 0.002* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.154 0.253 0.543 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.246 0.253 0.333 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ รับจา้ง -0.125 0.348 0.720 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.096 0.348 0.782 
 เกษตรกร -0.443 0.339 0.192 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.175 0.402 0.664 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.225 0.402 0.576 

รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.029 0.163 0.861 
 เกษตรกร -0.318 0.144 0.028* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.050 0.260 0.847 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.350 0.260 0.179 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร -0.347 0.143 0.016* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.079 0.259 0.762 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.321 0.259 0.216 

เกษตรกร พนกังานบริษทัเอกชน 0.268 0.247 0.279 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.668 0.247 0.007* 

พนกังานบริษทัเอกชน อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.400 0.328 0.224 
  
 จากตาราง  85  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดามีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาเสียชีวติมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วน
ตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.249 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุด
ไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.015 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
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ชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
  นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพขา้ราชการกบันกัศึกษาทีบ่ดิามีอาชีพเกษตรกรแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพขา้ราชการ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกรโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.423 
  นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพรับจา้งกบันกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกรแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพรับจา้ง มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกร โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.318 
  นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักบันกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกรแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
ความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกร โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  
0.347 
 นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกรกบันกัศึกษาที่บิดาเสียชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการด าเนินชีวติ
มากกวา่นกัศึกษาที่บิดาเสียชีวติ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.668 
  
สมมติฐานที ่ 54 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่   95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05   
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
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  H1 :   นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 

ตาราง 86 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
86.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 53 4.07 0.798 0.110 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 4.15 0.894 0.400 

รับจา้ง 40 4.19 0.681 0.108 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 41 4.09 0.614 0.096 

เกษตรกร 75 4.41 0.833 0.096 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 4.40 .516 0.163 
อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวติ) 10 3.70 0.715 0.226 

 
86.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.445 6 227 0.198 

 

86.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7.821 6 1.304 2.315 0.034 
ภายในกลุ่ม 127.826 227 0.563 

รวม 135.647 233  
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86.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นส่วนใหญ่ (i) 

ผลต่างค่าเฉลี่ย 
(i-j) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ -0.084 0.351 0.811 
  รับจา้ง -0.121 0.157 0.440 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.019 0.156 0.902 
 เกษตรกร -0.347 0.135 0.011* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.334 0.259 0.198 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.366 0.259 0.158 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ รับจา้ง -0.037 0.356 0.916 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.065 0.355 0.856 
 เกษตรกร -0.263 0.347 0.448 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.250 0.411 0.544 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.450 0.411 0.275 

รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.102 0.167 0.541 
 เกษตรกร -0.226 0.147 0.126 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.213 0.265 0.424 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.487 0.265 0.067 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร -0.328 0.146 0.025* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.315 0.265 0.236 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.385 0.265 0.147 

เกษตรกร พนกังานบริษทัเอกชน 0.013 0.253 0.958 
 อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.713 0.253 0.005* 

พนกังานบริษทัเอกชน อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวิต) 0.700 0.336 0.038* 
  
 จากตาราง 86 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาเสียชีวติ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.198 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ 
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ขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
 นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักบันกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกรแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกร โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  
0.315 
 นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกรกบันกัศึกษาที่บิดาเสียชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม
มากกวา่นกัศึกษาที่บิดาเสียชีวติ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.713 
 นกัศึกษาที่บิดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนกบันกัศึกษาที่บิดาเสียชีวติแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิต ิและนกัศึกษาที่บิดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคมมากกวา่นกัศึกษาทีบ่ิดาบิดาเสียชีวติโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.700 
  
สมมติฐานที ่ 55 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  7  ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 87 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของบิดากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
87.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 53 4.08 0.662 0.091 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 3.99 0.736 0.329 

รับจา้ง 40 4.14 0.565 0.089 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 41 4.04 0.452 0.071 

เกษตรกร 75 4.43 0.731 0.084 
พนกังานบริษทัเอกชน 10 4.32 0.469 0.148 
อ่ืนๆ (บิดาเสียชีวติ) 10 3.83 0.622 0.197 

 

87.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.352 6 227 0.032 
  

 จากตาราง  87  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่บิดามีอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่บิดาเสียชีวติมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.032 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบคา่เฉล่ียต่อ  
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สมมติฐานที ่ 56 
 ผูศ้ึกษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 

ตาราง 88 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบับญัชีออมใจ 
88.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 27 4.23 0.697 0.134 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 8 4.04 0.547 0.194 

รับจา้ง 31 3.99 0.641 0.115 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 52 4.15 0.617 0.086 

เกษตรกร 77 4.37 0.799 0.091 
พนกังานบริษทัเอกชน 13 4.31 0.673 0.187 

แม่บา้น/วา่งงาน 19 3.79 0.890 0.204 
อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 7 4.10 1.287 0.486 

 

88.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.938 7 226 0.065 
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88.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7.294 7 1.042 1.889 0.072 
ภายในกลุ่ม 124.693 226 0.552 

รวม 131.987 233  
 

 จากตาราง  88  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด  
และกลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงานมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.065 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.072 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 57 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         ไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         แตกต่างกนั 

 
ตาราง  89 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
89.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 27 4.27 0.806 0.155 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 8 3.88 0.665 0.235 

รับจา้ง 31 4.17 0.688 0.124 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 52 4.21 0.696 0.097 

เกษตรกร 77 4.45 0.883 0.101 
พนกังานบริษทัเอกชน 13 4.44 0.459 0.127 

แม่บา้น/วา่งงาน 19 3.95 0.989 0.227 
อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 7 4.33 0.923 0.349 

 

89.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.153 7 226 0.331 
 

89.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 6.745 7 0.964 1.518 0.162 
ภายในกลุ่ม 143.457 226 0.635 

รวม 150.202 233  
  

 จากตาราง  89  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ียความสมดุลใน 
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การด าเนินชีวติต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.331 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.162 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั มี
ความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 58 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

        ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง 90 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
90.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 27 4.20 0.740 0.142 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 8 4.00 0.518 0.183 

รับจา้ง 31 4.19 0.836 0.150 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 52 4.17 0.589 0.082 

เกษตรกร 77 4.44 0.757 0.086 
พนกังานบริษทัเอกชน 13 4.27 0.525 0.146 

แม่บา้น/ว่างงาน 19 3.76 0.903 0.207 
อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 7 4.18 1.048 0.396 

 
90.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.753 7 226 0.098 

 

90.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.170 7 1.167 2.141 0.040 
ภายในกลุ่ม 122.886 226 0.544 

รวม 131.057 233  
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 90.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 

อาชีพของมารดา  
(i) 

 อาชีพของมารดา 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 0.204 0.297 0.493 
 รับจา้ง 0.010 0.194 0.958 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.031 0.175 0.861 
 เกษตรกร -0.235 0.165 0.156 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.066 0.249 0.793 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.441 0.221 0.047* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 0.025 0.313 0.936 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ รับจา้ง -0.194 0.292 0.509 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.176 0.280 0.530 
 เกษตรกร -0.441 0.274 0.109 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.232 0.327 0.478 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.237 0.311 0.447 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.179 0.382 0.640 

รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.020 0.167 0.903 
 เกษตรกร -0.245 0.157 0.120 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.076 0.244 0.756 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.430 0.215 0.046* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 0.015 0.309 0.961 
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90.4  การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast  (ต่อ) 
อาชีพของมารดา  

(i) 
 อาชีพของมารดา 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร -0.265 0.132 0.046* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.096 0.229 0.675 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.410 0.198 0.039* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.005 0.297 0.985 

เกษตรกร พนกังานบริษทัเอกชน 0.169 0.221 0.445 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.675 0.189 0.000* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 0.260 0.291 0.373 

พนกังานบริษทัเอกชน แม่บา้น/วา่งงาน 0.506 0.265 0.058 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 0.091 0.346 0.793 

แม่บา้น/วา่งงาน อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.415 0.326 0.204 
  
 จากตาราง 90 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.098  
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง 8 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe 
เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพขา้ราชการกบันักศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มารดามีอาชีพขา้ราชการมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนมากกวา่นกัศึกษาที่มารดาอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.441 
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพรับจา้งกบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มารดามีอาชีพรับจา้งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนมากกวา่นกัศึกษาที่มารดาอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.430 
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 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพเกษตรกร และ
มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิและนกัศึกษาที่มารดามีอาชีพ
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มารดามี
อาชีพเกษตรกร  แต่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมากกวา่นกัศึกษาทีม่ารดามีอาชีพ
แม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.265 และ  0.410 ตามล าดบั 
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพเกษตรกร กบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาทีม่ารดามีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะส่วนตนมากกวา่นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.675 
 
สมมติฐานที ่ 59 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  91 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
91.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 27 4.21  0.664 0.128 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 8 3.91 0.582 0.206 

รับจา้ง 31 4.20 0.818 0.147 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 52 4.10 0.640 0.089 

เกษตรกร 77 4.36 0.802 0.091 
พนกังานบริษทัเอกชน 13 4.27 0.484 0.134 

แม่บา้น/วา่งงาน 19 3.88 0.966 0.222 
อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 7 4.29 1.084 0.410 

 
91.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.361 7 226 0.223 
  
91.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.276 7 0.754 1.307 0.248 
ภายในกลุ่ม 130.371 226 0.577 

รวม 135.647 233  
 
 จากตาราง  91  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งทีม่ารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้า่ Sig. เท่ากบั 
0.223 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig.  
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เท่ากบั 0.248  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่ 60 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่าง
กนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ 
         ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ 
         ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 92 แสดงผลการวเิคราะห์อาชีพของมารดากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง 
92.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของมารดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 27 4.23 0.571 0.110 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 8 3.87 0.449 0.159 

รับจา้ง 31 4.15 0.629 0.113 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 52 4.09 0.511 0.071 

เกษตรกร 77 4.38 0.703 0.080 
พนกังานบริษทัเอกชน 13 4.27 0.421 0.117 

แม่บา้น/วา่งงาน 19 3.81 0.769 0.176 
อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 7 4.26 0.977 0.369 

 
92.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.577 7 226 0.143 

  
92.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย
ก าลังสอง 

F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7.116 7 1.017 2.519 0.016 
ภายในกลุ่ม 91.200 226 0.404 

รวม 98.315 233  
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92.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
อาชีพของมารดา  

(i) 
 อาชีพของมารดา 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 0.360 0.256 0.160 
 รับจา้ง 0.079 0.167 0.638 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.140 0.151 0.355 
 เกษตรกร 0-.152 0.142 0.287 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.045 0.214 0.832 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.420 0.190 0.028* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.029 0.269 0.914 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ รับจา้ง -0.281 0.252 0.265 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.221 0.241 0.361 
 เกษตรกร -0.512 0.236 0.031* 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.406 0.285 0.157 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.060 0.268 0.824 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.389 0.329 0.237 

รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.061 0.144 0.674 
 เกษตรกร -0.230 0.135 0.090 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.124 0.210 0.555 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.341 0.185 0.067 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.108 0.266 0.685 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร -0.291* 0.114 0.011 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.185 0.197 0.349 

 แม่บา้น/วา่งงาน 0.280 0.170 0.101 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.169 0.256 0.510 

เกษตรกร พนกังานบริษทัเอกชน 0.106 0.190 0.578 
 แม่บา้น/วา่งงาน 0.571 0.163 0.001* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 0.122 0.251 0.626 
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92.4 การเปรียบเทียบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast (ต่อ) 
อาชีพของมารดา  

(i) 
 อาชีพของมารดา 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

พนกังานบริษทัเอกชน แม่บา้น/วา่งงาน 0.465 0.229 0.043* 
 อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) 0.016 0.298 0.957 

แม่บา้น/วา่งงาน อ่ืนๆ (มารดาเสียชีวิต) -0.449 0.281 0.111 
 
 จากตาราง  92  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงานมีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.143 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.016 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
อาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท า
การการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบั
อุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพขา้ราชการกบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาทีม่ารดามีอาชีพขา้ราชการ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.420 
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจกบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพเกษตรกร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มารดามีอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/
วา่งงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.512 
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพเกษตรกร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มารดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียมี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพ
เกษตรกร โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.291 
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 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพเกษตรกรกบันกัศึกษาทีม่ารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาทีม่ารดามีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 
7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.571 
 นกัศึกษาที่มารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนกบันกัศึกษาที่มารดามีอาชีพแม่บา้น/
วา่งงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมี
ค่าเฉล่ียมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่นกัศึกษาทีม่ารดามี
อาชีพแม่บา้น/วา่งงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.465 
  
สมมติฐานที ่ 61 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 

         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

          ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
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ตาราง 93 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพือ่นสนิทกบัระดบับญัชีออมใจ 

93.1  ค่าทางสถิติทั่วไป 

ช่วงของจ านวน
เพื่อนสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ย 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1-3 คน 61 4.26 0.808 0.103 
4-6 คน 79 4.24 0.777 0.087 
7-9 คน 16 4.17 0.571 0.143 

มากกวา่ 10 คน 78 4.07 0.714 0.081 
93.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.806 3 230 0.492 

 
93.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.562 3 0.521 0.918 0.433 
ภายในกลุ่ม 130.425 230 0.567 

รวม 131.987 233  
  
 จากตาราง 93 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 1-3 คน มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ 
สูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทมากกวา่ 10 คน มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.492  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0  ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั 
จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.433 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่
ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 62 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05  
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
H0 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         แตกต่างกนั 

 
ตาราง 94 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพือ่นสนิทกบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
94.1  ค่าทางสถิติทั่วไป 

ช่วงของจ านวน
เพื่อนสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลใน

การด าเนินชีวติ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-3 คน 61 4.40 0.817 0.105 
4-6 คน 79 4.26 0.773 0.087 
7-9 คน 16 4.08 0.856 0.214 

มากกวา่ 10 คน 78 4.23 0.812 0.092 
 
94.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.059 3 230 0.981 
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94.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.806 3 0.602 0.933 0.425 
ภายในกลุ่ม 148.395 230 0.645 

รวม 150.202 233  
  
 จากตาราง 94 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 1-3 คน มีค่าเฉล่ียความสมดุล
ในการด าเนินชีวติสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 7-9 คน มีค่าเฉล่ียความสมดุล
ในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.981 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.425 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ทีมี่จ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั มี
ความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่ 63 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
          ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง 95 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพือ่นสนิทกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
95.1  ค่าทางสถิติทั่วไป 

ช่วงของจ านวน
เพื่อนสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัย
เพื่อชัยชนะส่วนตน 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-3 คน 61 4.33 0.763 0.098 
4-6 คน 79 4.24 0.829 0.093 
7-9 คน 16 4.06 0.686 0.172 

มากกวา่ 10 คน 78 4.19 0.667 0.076 
 
95.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.858 3 230 0.464 

 

95.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.192 3 0.397 0.703 0.551 
ภายในกลุ่ม 129.865 230 0.565 

รวม 131.057 233  
  
 จากตาราง 95 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 1-3 คน  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 7-9 คน  มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.464 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.551 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิท
แตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 64 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง 96 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพือ่นสนิทกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
96.1  ค่าทางสถิติทั่วไป 

ช่วงของจ านวน
เพื่อนสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัย
เพื่อชัยชนะในสังคม 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-3 คน 61 4.23 0.742 0.095 
4-6 คน 79 4.26 0.863 0.097 
7-9 คน 16 4.14 0.664 0.166 

มากกวา่ 10 คน 78 4.13 0.695 0.079 
  
96.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.319 3 230 0.269 
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96.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .722 3 0.241 0.410 0.746 
ภายในกลุ่ม 134.925 230 0.587 

รวม 135.647 233  
  

จากตาราง  96 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 4-6 คน มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทมากกวา่ 10  คน มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.269 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.746 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
จ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่ 65 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่าง
กนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันา 
         สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันา 
         สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 97 แสดงผลการวเิคราะห์จ านวนเพือ่นสนิทกบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
97.1  ค่าทางสถิติทั่วไป 

ช่วงของจ านวน
เพื่อนสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ย 7 อุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-3 คน 61 4.23 0.679 0.087 
4-6 คน 79 4.25 0.742 0.083 
7-9 คน 16 4.05 0.531 0.133 

มากกวา่ 10 คน 78 4.14 0.543 0.061 
 
97.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.031 3 230 0.110 

 
97.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.845 3 0.282 0.665 0.575 
ภายในกลุ่ม 97.471 230 0.424 

รวม 98.315 233  
 
 จากตาราง 97 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง 4-6 คน  มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทช่วง  7-
9 คน  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าที่สุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.110  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.575 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
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มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีจ  านวนเพือ่นสนิทแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 66 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  
         มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

  
ตาราง  98 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริมกบัระดบับญัชีออมใจ 

98.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พิเศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 62 4.39 0.883 0.112 
ไม่เคย 172 4.11 0.688 0.052 
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98.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
8.120 0.005 2.234 89.060 0.028 

 
จากตาราง  98  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียบญัชี

ออมใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดย
พจิารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  
ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.028 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประวตัิการ
ท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  67 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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ตาราง 99 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริมกบัระดบัความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ 
99.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พิเศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 62 4.45 0.970 0.123 
ไม่เคย 172 4.21 0.726 0.055 

 

99.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
7.432 0.007 1.780 86.902 0.079 

  

 จากตาราง 99 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.007 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.079 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 68 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วน
ตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

  
ตาราง 100 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริมกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะส่วนตน 
100.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พิเศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 62 4.54 0.834 0.106 
ไม่เคย 172 4.12 0.686 0.052 

  

100.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะ
ส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
10.076 0.002 3.587 92.397 0.001 

 
 จากตาราง  100  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
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จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประวติัการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 69 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง 101 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริมกบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะในสงัคม 
101.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พิเศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 62 4.53 0.950 0.121 
ไม่เคย 172 4.08 0.647 0.049 
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101.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะใน

สังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
25.294 0.000 3.407 82.320 0.001 

 
 จากตาราง 101  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-
Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประวติัการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 70 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั   
         มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 

ตาราง 102 แสดงผลการวเิคราะห์ประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริมกบัระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
102.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พิเศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 62 4.50 0.811 0.103 
ไม่เคย 172 4.09 0.543 0.041 

  
102.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสยั 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
24.719 0.000 3.701 81.536 0.000 

 
 จากตาราง 102 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริม  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้า่ 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนด
ไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
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มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
  
สมมติฐานที ่ 71 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
บญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง  103 แสดงผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษากบัระดบับญัชีออมใจ 

103.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กิจกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 107 4.34 0.851 0.082 
ไม่เคย 127 4.06 0.634 0.056 
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103.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
4.926 0.027 2.823 192.791 0.005 

 
 จากตาราง  103  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดย
พจิารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.027 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด
แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ได้
ค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่าง
กนั 
 
 สมมติฐานที ่ 72 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า ที่มี 

         ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
         นกัศึกษาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  ที่มี 
         ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
         นกัศึกษาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

  
ตาราง 104 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษากบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
104.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กิจกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 107 4.34 0.903 0.087 
ไม่เคย 127 4.22 0.707 0.063 

104.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.401 0.066 1.108 199.042 0.269 

  
 จากตาราง  104  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่เคยมี
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.066 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.269 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
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โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 73 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  

ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั   
กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนแตกต่างกนั 

  
ตาราง  105 แสดงผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
105.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กิจกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 107 4.38 0.814 0.079 
ไม่เคย 127 4.11 0.670 0.059 
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105.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะ
ส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.124 0.078 2.810 232 0.005 

 
 จากตาราง 105 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่
ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.078 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for 
Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 74 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่   95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05  
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง 106 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษากบัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
106.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กิจกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 107 4.37 0.883 0.085 
ไม่เคย 127 4.06 0.612 0.054 

 
106.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะใน

สังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
11.567 0.001 3.131 183.757 0.002 

 
 จากตาราง  106  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ าหรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.001 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for 
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Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 75 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มี
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั 
         กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
         ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 107 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษากบัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
107.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กิจกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 107 4.40 0.747 0.072 
ไม่เคย 127 4.06 0.518 0.046 

 
107.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสยั 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
8.428 0.004 3.528 183.793 0.001 

 
 จากตาราง  107  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่
กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2  ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.001  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05   ที่
ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
 
สมมติฐานที่  76 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
               ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  

         มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 
ตาราง 108 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบัระดบับญัชีออมใจ 

108.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกิจกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 177 4.22 0.800 0.060 
ไม่เคย 57 4.08 0.574 0.076 

 
108.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
4.021 0.046 1.469 131.615 0.144 

 
 จากตาราง  108  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ได้
ค่า Sig. เท่ากบั  0.046 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย 
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พจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.144 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 
ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีบญัชี
ออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 77 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  
         มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
        มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

 
ตาราง 109 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบัระดบัความสมดุล
ในการด าเนินชีวติ 
109.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกิจกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 177 4.30 0.848 0.064 
ไม่เคย 57 4.20 0.645 0.085 
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109.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.058 0.082 0.822 232 0.412 

  
 จากตาราง 109  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.082 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.412 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 78 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 

ตาราง 110 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบัระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะส่วนตน 
110.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกิจกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 177 4.27 0.783 0.059 
ไม่เคย 57 4.13 0.634 0.084 

 
110.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะ
ส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.844 0.176 1.174 232 0.242 

 
 จากตาราง  110  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  Levene’s Test for 
Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.176  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of  Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.242 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
 
 



 

212 
 

สมมติฐานที่  79 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง  111 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบัระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคม 
111.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกิจกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 177 4.25 0.779 0.059 
ไม่เคย 57 4.07 0.702 0.093 

  
111.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะใน

สังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.303 0.582 1.553 232 0.122 
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 จากตาราง 111 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก Levene’s Test for 
Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.582 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2  ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.122 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั   
  
สมมติฐานที ่ 80 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7 อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั   
         มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง 112 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจกบัระดบัภาพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
112.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกิจกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 177 4.24 0.675 0.051 
ไม่เคย 57 4.06 0.544 0.072 

 
 
112.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสยั 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.353 0.246 1.864 232 0.064 

 
 จากตาราง  112  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณาจาก  
Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.246 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่
ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง2 ชุดไม่แตกต่างกนั  
และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.064 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่
แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 81 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่าง
กนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะ 
         หรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะ 
         หรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

ตาราง 113 แสดงผลวิเคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบับญัชีออมใจ 

113.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 6 3.89 0.886 0.362 
ไม่เตม็ใจ 5 4.07 0.435 0.194 
เฉยๆ 93 3.94 0.639 0.066 
เตม็ใจ 109 4.37 0.784 0.075 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 21 4.41 0.774 0.169 
 
113.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.413 4 229 0.231 
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113.3  การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 11.331 4 2.833 5.376 0.000 
ภายในกลุ่ม 120.657 229 0.527 

รวม 131.987 233  
  

113.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ -0.178 0.440 0.686 
 เฉยๆ -0.047 0.306 0.879 
 เตม็ใจ -0.484 0.304 0.113 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.524 0.336 0.120 

ไม่เตม็ใจ เฉยๆ 0.131 0.333 0.694 
 เตม็ใจ -0.306 0.332 0.357 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.346 0.361 0.339 

เฉยๆ เตม็ใจ -0.438 0.102 0.000* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.477 0.175 0.007* 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.040 0.173 0.819 
  
 จากตาราง 113 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่
มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัไม่เตม็ใจ
อยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้า่ Sig. 
เท่ากบั  0.231 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่าง จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจ 
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เขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   

นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหใ้นระดบัเฉยๆ  กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ในระดบั
เฉยๆ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสร
นกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.438 และ 
0.477  ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที ่ 82 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่าง
กนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีระดบั 

         ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือ 
         มหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่ 
         แตกต่างกนั 
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  H1 :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีระดบั 
         ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือ 
         มหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         แตกต่างกนั 
 

ตาราง 114 แสดงผลวิเคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
114.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 6 4.33 1.155 0.471 
ไม่เตม็ใจ 5 3.67 0.624 0.279 
เฉยๆ 93 4.09 0.641 0.066 
เตม็ใจ 109 4.41 0.853 0.082 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 21 4.54 0.922 0.201 
  
114.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.355 4 229 0.055 

 
114.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.643 4 2.161 3.496 0.009 
ภายในกลุ่ม 141.558 229 0.618 

รวม 150.202 233  
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114.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.667 0.476 0.163 
 เฉยๆ 0.247 0.331 0.456 
 เตม็ใจ -0.076 0.330 0.817 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.206 0.364 0.571 

ไม่เตม็ใจ เฉยๆ -0.419 0.361 0.247 
 เตม็ใจ -0.743 0.360 0.040* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.873 0.391 0.027* 

เฉยๆ เตม็ใจ -0.324 0.111 0.004* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.454 0.190 0.018* 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.130 0.187 0.489 
  
 จากตาราง 113  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา 
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติสูงที่สุด และ
กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบั
ไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.055 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.009  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มี
ระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มี
ความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
  นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และนกัศึกษาที่ 
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มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ในระดบัไม่เตม็ใจ 
มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลในการด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.743 และ  0.873 ตามล าดบั 
  นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัเฉยๆ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ และนกัศึกษาทีมี่ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเฉยๆ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัความสมดุลใน
การด าเนินชีวตินอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.324  และ  0.454  
ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที ่ 83 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่าง
กนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะ 
         หรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะ   
หรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
ส่วนตนแตกต่างกนั 
 

ตาราง 115 แสดงผลวิเคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 
115.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 6 4.13 0.685 0.280 
ไม่เตม็ใจ 5 3.80 0.209 0.094 
เฉยๆ 93 4.03 0.651 0.068 
เตม็ใจ 109 4.38 0.818 0.078 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 21 4.49 0.659 0.144 
 

115.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.596 4 229 0.176 
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115.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.501 4 2.125 3.971 0.004 
ภายในกลุ่ม 122.556 229 0.535 

รวม 131.057 233  
115.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.325 0.443 0.464 
 เฉยๆ 0.093 0.308 0.764 
 เตม็ใจ -0.256 0.307 0.405 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.363 0.339 0.285 

ไม่เตม็ใจ เฉยๆ -0.232 0.336 0.490 
 เตม็ใจ -0.581 0.335 0.084 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.688 0.364 0.060 

เฉยๆ เตม็ใจ -0.348 0.103 0.001* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.456 0.177 0.011* 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.107 0.174 0.539 
  
 จากตาราง  115  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูง
ที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยั
จดัให้ระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.176 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
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มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการการ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ 
ผลปรากฏวา่   
 นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัเฉยๆ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่
มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเฉยๆ  มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  0.348 และ 0.456 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที ่ 84 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่าง
กนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีระดบั 

         ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา  คณะหรือ 
         มหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีระดบั 
         ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา  คณะหรือ 
         มหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน 
         สงัคมแตกต่างกนั 

 
ตาราง 116 แสดงผลวิเคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
116.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 6 4.00 0.894 0.365 
ไม่เตม็ใจ 5 3.60 0.285 0.127 
เฉยๆ 93 4.03 0.674 0.070 
เตม็ใจ 109 4.33 0.797 0.076 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 21 4.45 0.809 0.176 
 
116.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.292 4 229 0.274 
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116.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7.893 4 1.973 3.537 0.008 
ภายในกลุ่ม 127.754 229 0.558 

รวม 135.647 233  
  
116.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.400 0.452 0.377 
 เฉยๆ -0.035 0.315 0.912 
 เตม็ใจ -0.335 0.313 0.286 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.452 0.346 0.192 

ไม่เตม็ใจ เฉยๆ -0.435 0.343 0.206 
 เตม็ใจ -0.735 0.342 0.033* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.852 0.372 0.023* 

เฉยๆ เตม็ใจ -0.300 0.105 0.005* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.417 0.180 0.022* 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.118 0.178 0.510 
  
 จากตาราง 116 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา 
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูง
ที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยั
จดัให้ระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.274 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.008  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
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มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท าการการ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ 
ผลปรากฏวา่   
  นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่
มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  0.735  และ 0.852 ตามล าดบั 
  นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัเฉยๆ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่
มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเฉยๆ มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  0.300 และ 0.417 ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที ่ 85 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่าง
กนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  คณะ 
         หรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันา 
         สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ 
         หรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันา 
         สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 

ตาราง 117 แสดงผลวิเคราะห์ความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหก้บัระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
117.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 6 3.98 0.619 0.253 
ไม่เตม็ใจ 5 3.70 0.219 0.098 
เฉยๆ 93 4.02 0.534 0.055 
เตม็ใจ 109 4.34 0.714 0.068 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 21 4.42 0.599 0.131 
 
117.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.406 4 229 0.233 
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117.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ย

ก าลังสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7.767 4 1.942 4.911 0.001 
ภายในกลุ่ม 90.548 229 0.395   

รวม 98.315 233    
  
117.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วิธี  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ระดับความเต็มใจ 

 (i) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ ไม่เตม็ใจ 0.279 0.379 0.969 
 เฉยๆ 0.279 0.381 0.464 
 เตม็ใจ -0.031 0.265 0.906 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.355 0.264 0.180 

ไม่เตม็ใจ เฉยๆ -0.311 0.289 0.283 
 เตม็ใจ -0.634 0.288 0.028* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.712 0.313 0.024* 

เฉยๆ เตม็ใจ -0.324 0.089 0.000* 
 เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.402 0.152 0.009* 

เตม็ใจ เตม็ใจอยา่งยิง่ -0.078 0.150 0.602 
  
 จากตาราง 117 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา 
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงสูงที่สุด  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ
หรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
ต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.233 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด
ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.001ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง 
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และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา  
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่   
 นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัไม่เตม็ใจ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา 
คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเต็มใจอยา่งยิง่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่
มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเฉยๆ มีมี
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่ โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.634  และ 0.712  ตามล าดบั 
  นกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดั
ใหร้ะดบัเฉยๆ กบันกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเฉยๆ มีมีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่กศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสร
นกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.324  และ 0.402 
ตามล าดบั 
  
สมมติฐานที ่ 86 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั มีบญัชี
ออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 
 



 

230 
 

 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  : นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง 118 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
กบัระดบับญัชีออมใจ 

118.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้   
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 156 4.25 0.811 0.065 
ไม่เคย 78 4.05 0.602 0.068 

  

118.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
7.223 0.008 2.179 198.669 0.031 

 
 จากตาราง  118 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่คยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยั
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เเคยมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพจิารณา
จาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1ที่วา่ ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. 
เท่ากบั 0.031 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่
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นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 87 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 % หรือระดบันยัส าคญั  
0.05 
 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
         แตกต่างกนั 

 
ตาราง 119 แสดงผลวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
กบัระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
119.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 156 4.35 0.811 0.065 
ไม่เคย 78 4.12 0.769 0.087 
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119.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.323 0.570 2.048 232 0.042 

  
 จากตาราง  119  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยั
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.570ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.042 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
  
สมมติฐานที ่ 88 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั มีระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ส่วนตนแตกต่างกนั 

 
ตาราง 120 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
120.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 156 4.30 0.779 0.062 
ไม่เคย 78 4.11 0.676 0.077 

 
120.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะ
ส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.934 0.335 1.843 232 0.067 

 
 จากตาราง 120  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยั
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.335 ซ่ึง 
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มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.067 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่ 89 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 % หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ 
         ในสงัคมแตกต่างกนั 
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ตาราง 121 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
121.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 156 4.29 0.786 0.063 
ไม่เคย 78 4.03 0.687 0.078 

 
121.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัย
เพื่อชัยชนะใน

สังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.432 0.233 2.528 232 0.012 

 
 จากตาราง 121  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยั
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพจิารณาจาก Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.233 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 90 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั มีระดบั
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 % 
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   

         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผู ้
         มีประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   
         ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผู ้
         ทรงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผู ้
         มีประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

 
ตาราง  122 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
122.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลี่ยระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 156 4.27 0.688 0.055 
ไม่เคย 78 4.04 0.535 0.061 
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122.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสยั 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.075 0.081 2.625 232 0.009 

 

 จากตาราง 122 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยั
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่
กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.081 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ที่วา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก 
t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
3.2  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  (Correlation Analysis) 
 ผูท้  าการศึกษาตอ้งการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และ
ผลการศึกษาเฉล่ียรวมของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้กบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะ
ในสงัคม  อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7  และ 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูท้  าการศึกษาได้
เลือกใชว้ธีิหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson Product-moment Correlation 
Coefficient)  ในการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์ และท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั  ผลแสดงดงัตาราง 123 
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ตาราง  123  แสดงผลการวเิคราะห์สหสมัพนัธร์ะหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด  และผล
การศึกษาเฉล่ียรวมของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
กบับญัชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะใน
สงัคม  อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และภาพรวม  7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 ผลการเรียนเฉลีย่ภาคการศึกษา
ล่าสุด 

(N= 234)   

ผลการศึกษาเฉลีย่สะสม 
(N= 234)  

บญัชีออมใจ -0.109  (0.098) -0.193** (0.003) 
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต -0.107  (0.102) -0.168* (0.010) 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ -0.021 (0.744) -0.062  (0.346) 
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 0.072 (0.275) -0.007 (0.919) 
อุปนิสัยท่ี 3 ท  าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 0.019 (0.776) -0.050 (0.442) 
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ -0.058 (0.376) -0.114  (0.082) 
อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจเรา 

-0.010 (0.881) -0.019 (0.768) 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 0.078  (0.235) 0.020 (0.760) 
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ -0.009  (0.897) -0.019 (0.772) 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 0.020  (0.756) -0.034 (0.602) 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม -0.021 (0.752) -0.050 (0.443) 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 0.013 (0.846) -0.042 (0.519) 

*สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธมี์นยัส าคญัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  
**สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธมี์นยัส าคญั  ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 
  
 จากตาราง 123  พบวา่ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการศึกษาเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบั 
บญัชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ  อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน  อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง  อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยให้
คมอยูเ่สมอ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ผลการการศึกษาเฉล่ียสะสมกบับญัชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวติ มี
ความสมัพนัธก์นัในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนความสมัพนัธอ่ื์นๆ นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

  
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกับ  7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผล
สูง  ที่มีต่อบัญชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที่ 7   อุปนิสัยกลุ่มชัย
ชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง  
  

ข้อมูลความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู ้มี
ประสิทธิผลสูง ที่มีต่อบญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึงอุปนิสัยที่ 7 กลุ่ม
อุปนิสัยชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดย
ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) จ าแนกรายละเอียดของสมมติฐานได้
ดงัน้ี 
  
ตาราง  124  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปและการทดสอบความแปรปรวนของประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลของการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะในสงัคม 
และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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         ตาราง  124.1 แสดงค่าทางสถิติทัว่ไป 

อุปนิสัย 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกบั   

7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 
จ านวน 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บญัชีออมใจ 

 
เคยเรียนรู้ 156 4.25 0.811 0.065 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.05 0.602 0.068 
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 

เคยเรียนรู้ 156 4.35 0.811 0.065 
ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.12 0.769 0.087 

อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 
 

เคยเรียนรู้ 156 4.40 0.778 0.062 
ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.25 0.710 0.080 

อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

 
เคยเรียนรู้ 156 4.21 0.791 0.063 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 3.95 0.679 0.077 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
 

เคยเรียนรู้ 156 4.19 0.801 0.064 
ไม่เคยเรียนรู้ 78 3.90 0.737 0.083 

อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 

เคยเรียนรู้ 156 4.34 0.775 0.062 
ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.07 0.678 0.077 

อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจเรา 

เคยเรียนรู้ 156 4.30 0.836 0.067 
ไม่เคยเรียนรู้ 78 3.98 0.700 0.079 
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 ตาราง  124.1 แสดงค่าทางสถิติทัว่ไป (ต่อ) 

อุปนิสัย 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกบั 

7 อุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิง่ 
จ านวน 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
เคยเรียนรู้ 156 4.13 0.852 0.068 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 3.85 0.716 0.081 

อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
เคยเรียนรู้ 156 4.35 0.847 0.068 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.27 0.784 0.089 

อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
เคยเรียนรู้ 156 4.30 0.779 0.062 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.11 0.676 0.077 

อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม 
เคยเรียนรู้ 156 4.29 0.786 0.063 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.03 0.687 0.078 

7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
เคยเรียนรู้ 156 4.27 0.688 0.055 

ไม่เคยเรียนรู้ 78 4.04 0.535 0.061 
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ตาราง 124.2  แสดงการทดสอบความแปรปรวน 

อุปนิสัย 

Levene’s Test for  
Equality of 
Variances   
(ค่า Sig.) 

t-Test for Equality of 
Means (ค่า Sig.  

2- tailed ของ  Equal 
variances assumed) 

บญัชีออมใจ 0.008 0.031* 
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 0.570 0.042* 
อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 0.746 0.138 
อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 0.109 0.017* 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน 0.399 0.007* 
อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0.283 0.010* 
อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 0.073 0.005* 
อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 0.260 0.014* 
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 0.813 0.527 
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 0.335 0.067 
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม 0.233 0.012* 
7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 0.081 0.009* 

* ค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัที่ก  าหนด คือ 0.05 
 
 จากตาราง 124 พบวา่ ผูท้ี่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่ผูท้ี่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสยั    
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดย Levene’s Test for Equal of Variances  ทุกการ
ทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัที่ก  าหนด คือ 0.05  ดงันั้นแสดงวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนัในทุกการทดสอบ ยกเวน้บญัชีออมใจ ที่การทดสอบมี
ค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่คา่ระดบันยัส าคญัทีก่  าหนด คือ  0.05 ดงันั้นแสดงวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลบญัชีออมใจทั้งทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณา
จาก t-Test for Equality of Means  พบวา่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยั
ที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง  อุปนิสยักลุ่มชยั
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ชนะในสงัคม และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไดค้่า Sig. ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสยับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  
อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสยั
กลุ่มชยัชนะในสงัคม และ 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการวดัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระดบัอุปนิสยั 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ Stephen 
R.Covey และเพือ่เปรียบเทียบและหาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา 
ซ่ึงผูศ้ึกษาไดท้  าการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 สรุปผลการศึกษา 
  จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีนกัศึกษา 
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 จ  านวน 
234  คน  สามารถสรุปผลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ   
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 142  คน คิดเป็นร้อยละ  60.68 และเพศหญิง 

จ  านวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ  39.32 โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  มีจ  านวน 194  คน แบ่งเป็น
เพศชาย  จ  านวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.92  และเพศหญิง จ านวน  70  คน คิดเป็นร้อยละ 36.08  
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี  มีจ  านวน  40  คน  เพศชาย  จ  านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 
45.00  และเพศหญิง จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.00 
 อาย ุ
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20-21 ปี  มีจ  านวน  98 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.88  
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  75 คน  คิดเป็นร้อยละ  38.66 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  และนอ้ยที่สุดในช่วงอาย ุ 24-25  ปี  มีจ  านวน  10 
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คน คิดเป็นร้อยละ  4.27  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  3.09 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี  จ  านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ  10.00  
 ช้ันปีที่ก าลังศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีที่ 1 จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  32.48  
เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ  28.87  และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2  ปี จ  านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.77  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ  26.80  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน 20  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 จ  านวน 49 คน  คิด
เป็นร้อยละ 20.94  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.26 นกัศึกษาชั้น
ปีที่  4 จ านวน  37 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.81  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน  37  คน  คิด
เป็นร้อยละ  19.07    
 แผนการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยูใ่นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 194 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.91 และศึกษาอยูใ่นแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09 
 เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาล่าสุด 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 1.76-2.50 จ  านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ  58.97 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.08
และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  2  ปี  จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50  และนอ้ยที่สุดมีผล
การเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด   3.26-4.00  จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 3.85  เป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปีจ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.61 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  2  
คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
 เกรดเฉลี่ยสะสม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.76-2.50  จ  านวน 139 คน  คิด
เป็นร้อยละ 59.40 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ  62.89 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 42.50   และนอ้ยที่สุดมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสม  3.26-4.00 จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  2.56  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน  5  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  12.50 
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 ล าดับในครอบครัว 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุตรคนเล็ก จ านวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.32
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  50  และนอ้ยที่สุดเป็นบุตรคนกลาง 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ  9.40  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  20  คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.31 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.00 
 จ านวนพี่น้องทั้งหมด 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ  านวนพีน่อ้ง 2  คน  จ านวน  173 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.93 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  140 คน คิดเป็นร้อยละ 72.16  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50  และนอ้ยที่สุดมีจ านวนพีน่อ้ง 5 คนขึ้นไป  
จ  านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.99  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ  
3.61 
 บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.11  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  127  คน คิดเป็นร้อยละ  65.46  และแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  และนอ้ยที่สุดอาศยัอยูก่บัเฉพาะบิดา 
จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.14 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ  
2.06  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.50  

 สถานภาพของบิดา/มารดา 
 สถานภาพของบิดา/มารดาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพของบิดาและ

มารดาอยูด่ว้ยกนั จ  านวน 189  คน คิดเป็นร้อยละ  80.77  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ  านวน  
159  คน คิดเป็นร้อยละ 81.96 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2  ปี จ  านวน  30  คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.00  และนอ้ยที่สุดสถานภาพของบิดา/มารดาเสียชีวติ จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40  
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  17 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.76   และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50 

 อาชีพของบิดา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดามีอาชีพเกษตรกร จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 32.05

แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ  28.35 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  และนอ้ยที่สุดบิดามีอาชีพเป็นพนกังาน
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รัฐวสิาหกิจ จ านวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 2.14  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.58   
 อาชีพของมารดา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มารดามีอาชีพเกษตรกร จ านวน  77  คน คิดเป็นร้อยละ 
32.91 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  59  คน คิดเป็นร้อยละ  30.41  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  18 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00 และนอ้ยที่สุดมารดาเสียชีวติ  จ านวน 7  
คน คิดเป็นร้อยละ  2.99  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ  านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  2.58  
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 

 จ านวนเพื่อนสนิท 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ  านวนเพือ่นสนิท 5 คน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.76  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.93 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 47.50  และนอ้ยที่สุดมีจ านวนเพือ่นสนิท 7-9 
คน  จ  านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.84  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.73  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  2.50  

 ประวัติการท างานพิเศษหรือมีรายได้เสริม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในช่วง  6  เดือนที่ผา่นมาไม่มีการท างานพเิศษหรือมีรายได้
เสริม มีจ  านวน 172  คน คิดเป็นร้อยละ  73.50 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ  74.23  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00  
และในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมามีการท างานพเิศษ หรือมีรายไดเ้สริม มีจ  านวน  62  คน คิดเป็นร้อยละ  
26.50  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ  30.00 
 ประสบการณ์ในการเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา (เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) มีจ  านวน  127
คน คิดเป็นร้อยละ  54.27  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  จ านวน  110 คน คิดเป็นร้อยละ  
56.70  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  42.50  และเคยเป็นผู ้
ริเร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา (เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธาน
ชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) มีจ  านวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ  45.73  แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  
23 คน คิดเป็นร้อยละ  57.50 
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 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสา
พฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) มีจ  านวน  177  คน คิดเป็นร้อยละ 75.64 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ  73.20  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  
จ  านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ  87.50  และไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรม
อาสาพฒันาชนบท กิจกรรมชมรม)  มีจ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ  24.36 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ  26.80  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  
 ความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ
หรือมหาวทิยาลยัจดัให้ ในระดบัเตม็ใจ มีจ  านวน 109 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.58 แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85 และศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  22 
คน คิดเป็นร้อยละ  55.00   และนอ้ยที่สุดมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ
หรือมหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) ในระดบัไม่เตม็ใจ  มีจ  านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.14  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  4   คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  
 ประสบการณ์ในการเรียนรู้หลัก 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
จ  านวน  156 คน คิดเป็นร้อยละ  66.67  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  123 คน คิดเป็น
ร้อยละ  63.40  และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.50  และ
ไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีจ านวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  71  คน คิดเป็นร้อยละ  36.60  และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50  

 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัย
ที่ 7อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อปุนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคมและภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 
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 2.1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยบัญชีออมใจ ความสมดลุในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที่ 
7 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 
 
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 

 
 
 ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึง อุปนิสยั
ที่ 7 อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 
 จากภาพที่ 2 พบวา่ ในรายอุปนิสยันั้น นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียของอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟสูงที่สุด รองลงมาคือ  อุปนิสยัที่ 
7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 
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เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา บญัชีออมใจ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน และนอ้ยที่สุดคือ อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง ในส่วนของ
กลุ่มอุปนิสยันั้น นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีกลุ่ม
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะชนะส่วนตนสูงที่สุด รองลงมาคือ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และนอ้ยที่สุดคือ 
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบัมาก และมี
ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/
ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา บญัชีออมใจ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน และอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสยัแลว้พบวา่ ระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่ม
ชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก   
 

      กลุ่มตัวอย่างแยกตามแผนการศึกษา 
 

 
 ภาพที่ 3  แสดงค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึง 
อุปนิสยัที่ 7 อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามแผนการศึกษา 
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 จากภาพที่ 3  พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และ
ระดบัอุปนิสยัทั้ง 7 อุปนิสยั อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสยั พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสยัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน กลุ่มชยัชนะในสงัคมและภาพรวมอุปนิสยั 7 
ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีมีบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และระดบัอุปนิสยัทั้ง 7 
อุปนิสยั อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสยั
กลุ่มชยัชนะในสงัคม อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนและภาพรวมอุปนิสยั 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบัมาก  
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึง 
อุปนิสยัที่ 7 อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้ แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
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 2.2  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอุปนิสัยย่อย ของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  
อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที่ 7 ของกลุ่มตัวอย่างแยกตามแผนการศึกษา 
 
บัญชีออมใจ 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
  
 ภาพที่ 4  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจก้บับญัชีออมใจ 
 
 จากภาพที่ 4 สามารถสรุปไดว้า่ 
 บญัชีออมใจ เร่ืองฉนัแสดงความเมตตา และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ระดบัอุปนิสยัมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่ แผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
  บญัชีออมใจ เร่ืองฉนัเป็นคนรักษาสญัญา  และใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนั กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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  บญัชีออมใจ เร่ืองฉนัไม่พดูถึงส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั
อุปนิสยัค่อนขา้งมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่ 
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 

 ภาพที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 

 จากภาพที่ 5 สามารถสรุปไดว้า่ 
 สมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ืองฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่าง  ของชีวติการ

งาน ครอบครัว เพือ่น และอ่ืน   ไดอ้ยา่งเหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก 
โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

  สมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ืองเวลาท างาน ฉนัค  านึงถึงจุดสนใจ และความตอ้งการของคน
ที่ฉนัก าลงัท างานให ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 
ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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 สมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ืองฉนัทุ่มเทในส่ิงที่ฉันท า แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมด
สภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
  
อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 
 

 จากภาพที่ 6  สามารถสรุปไดว้า่ 
 อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั

อุปนิสยัมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัทุ่มเทความพยายามในส่ิงที่ฉนัสามารถท าไดม้ากกวา่
ในส่ิงที่ฉนัไม่สามารถท าได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมากโดยแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 



 

255 

 

  อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัรับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่
ที่จะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 
 อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 
 ภาพที่ 7  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
 

 จากภาพที่ 7 สามารถสรุปไดว้า่ 
 อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวติ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่าง   เป็นอยา่ง
ดีเพือ่หลีกเล่ียงการกระท าแบบเร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉิน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยั
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ค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เร่ืองฉนัเร่ิมตน้แต่ละสปัดาห์ดว้ยเป้าหมายที่
ชดัเจนวา่ ฉนัตอ้งการท าอะไรใหส้ าเร็จกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดย
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
  
อุปนิสัยที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 

 ภาพที่ 8  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
 
 จากภาพที่ 8 สามารถสรุปไดว้า่ 

 อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่าง   (ไม่ผดัวนั ประกนั
พรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืน ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดย
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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 อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่าง   ที่ส าคญัที่ตอ้งท าในชีวติ
หายไปเพราะกิจกรรมที่วุน่วายอ่ืน  ในแต่ละวนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก 
โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัเท่ากบัแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่าง   ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และเป็นส่วน
หน่ึงที่ช่วยให้ฉนัไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ดใ้นชีวิตกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก 
โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
  
อุปนิสัยที่ 4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
 

3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80

ฉนั
ใหค้

วาม
ส าค

ญัก
บั

ควา
มส

 าเร็จ
ของ

ผูอ้ื่น
เท่ า

 
  ก

บัข
องฉ

นัเอ
ง  

ฉนั
ใหค้

วาม
ร่วม

มือก
บั

ผูอ้ื่น
 

เวล
าแก

ไ้ขข
อ้ขดั

แยง้
 ฉนั

พยา
ยาม

หาว
ธิีที่ท

 าให
ทุ้ก

 ่าย
ไดป้

ระโ
ยชน

์ 

4.13 
4.24 4.20 

4.48 
4.65 

4.48 

หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

  
 

 ภาพที่ 9  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 

 จากภาพที่ 9 สามารถสรุปไดว้า่ 
 อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่า  กบั

ของฉนัเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 
ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่ แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  

 อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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 อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองเวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  ฉนัพยายามหาวธีิที่ท  าใหทุ้ก ่าย
ไดป้ระโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 
อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 

 ภาพที่ 10  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
 

 จากภาพที่ 10  สามารถสรุปไดว้า่ 
 อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อ

ความรู้สึกผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึง
มุมมองของผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
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 อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองเวลาฉนัพยายามท าความเขา้ใจผู ้
พดูจากมุมมองของผูพ้ดู ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉนัเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยั
ค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี 

 
อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 

 ภาพที่ 11  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
 
 จากภาพที่ 11 สามารถสรุปไดว้า่ 

 อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญั  และคน้หาส่ิงที่อยูภ่ายใน
ใจของผูอ่ื้น  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก  โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
แสวงหาแนวความคิด  และวธีิแกไ้ขปัญหาที่แปลกใหม่  และดีกวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั
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อุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 
 อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 
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หลกัสูตร   ปี  หลกัสูตรต่อเน่ือง   ปี 

 
 
 ภาพที่ 12  แสดงค่าเฉล่ียตามแผนการศึกษาของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจก้บัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 

 จากภาพที่ 12 สามารถสรุปไดว้า่ 
 อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพทางกาย  และความ

เป็นอยูท่ี่ดีของฉนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 



 

261 

 

 อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัพยายามอยา่งมากที่จะสร้าง และปรับปรุง
ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัค่อนขา้งมาก  โดยแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใชเ้วลาในการหาความหมาย และความสุขใน
ชีวติ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัอุปนิสยัมากโดยแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัมากกวา่แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

 
 2.3  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอุปนิสัยย่อยของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัย
ที่ 1 ถึง อุปนิสัยที่  7  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
 บัญชีออมใจ 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัเป็นคนรักษาสญัญาและใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนัเป็น
อุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29   
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัไม่พดูถึงในส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั เป็นอุปนิสยัที่มี
ค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87   
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ  เร่ืองเวลาท างาน ฉนัค  านึงถึงจุดสนใจ และความ
ตอ้งการของคนที่ฉนัก าลงัท างานให ้เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.34 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ  เร่ืองฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุมต่าง  
ของชีวติ การงาน ครอบครัว เพือ่น และอ่ืน   ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 
 อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอกทฟี 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ีย
ที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนั
มากกวา่ที่จะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.24  
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 อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไร
ในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41   
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัเร่ิมตน้แต่ละสปัดาห์ดว้ย
เป้าหมายที่ชดัเจนวา่ ฉนัตอ้งการท าอะไรใหส้ าเร็จ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  เป็นอุปนิสยัที่มี
ค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
 อุปนิสัยที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่าง  ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และเป็น
ส่วนหน่ึงที่ช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ดใ้นชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่าง  (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืน ) เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 
 อุปนิสัยที่ 4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  เร่ืองฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น และเร่ือง เวลา
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ฉนัพยายามหาวธีิที่ท  าใหทุ้ก ่ายไดป้ระโยชน์ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.31 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้น
เท่า  กบัของฉนัเอง เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 
 อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 
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 อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญั และคน้หาส่ิงที่อยู่
ภายในใจของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 
 อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและ
ความสุขในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.36 
   ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพทางกาย
และความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่ต  ่าที่สุด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
 
 2.4  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  
 
 โดยการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Anlysis) ระหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยั ใชว้ิธี
หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) พบวา่
บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึง อุปนิสยัที่ 7 อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีความสมัพนัธก์นัใน
ทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ บางอุปนิสยัที่มีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัสูง และสูงมาก  คือ 
 อุปนิสัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ไดแ้ก่  

- อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ กบั ความสมดุลในการด าเนินชีวติ   
- อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน กบั อุปนิสยัที ่2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 

ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  และอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ 
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- อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม กบั อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบ
ชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา  อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ และอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วน
ตน 

  อุปนิสัยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก  คือ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กบั 
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน และ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม 

  
 ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทั่วไปกับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
 3.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์พหุคูณ (Multiple comparison test) 
ใชว้ิธีของ Scheffe เพือ่ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัเป็นรายคู่   
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ตาราง 125  สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสยัจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป 
ปัจจัยที่น ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 
เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ช่วงอาย ุ - - - - - 
ชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - ไม่แตกต่าง - 
แผนการศึกษา แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
ช่วงเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - ไม่แตกต่าง - 

ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - 
ล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัว 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - 

จ านวนพีน่อ้ง ไม่แตกต่าง แตกต่าง - ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่ 

- แตกต่าง - - - 

สถานภาพของ 
บิดา/มารดา 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

อาชีพของบิดา - ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง - 
อาชีพของมารดา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง  แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
ช่วงจ านวนเพือ่นสนิท ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ประวตัิการท างาน
พเิศษหรือมีรายได้
เสริม 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง 

ประสบการณ์การเป็น
ผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง  แตกต่าง แตกต่าง  แตกต่าง 
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ตาราง 125  สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสยัจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป (ต่อ) 
ปัจจัยที่น ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 
ประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสร
นกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ 

แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง แตกต่าง  แตกต่าง 

ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 

 แตกต่าง  แตกต่าง ไม่แตกต่าง  แตกต่าง  แตกต่าง 

 
หมายเหตุ A คือ บญัชีออมใจ,  

B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
  C คือ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน (อุปนิสยัที่ 1, 2, 3 และ 7) 
  D คือ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม (อุปนิสยัที่ 4, 5, 6 และ 7)  
  E คือ ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสยั 1 ถึง 7) 
 

จากตารางที่ 125 พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มี
แผนการศึกษา และความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้
แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีจ  านวนพีน่อ้ง และบคุคลที่
อาศยัดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนและกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
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นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั 
มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนและ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือ
มีรายไดเ้สริมและประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา
แตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

 ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มีเพศ ชั้นปีที่ก  าลงั
ศึกษา ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว สถานภาพของบิดา/มารดา 
ช่วงจ านวนเพือ่นสนิท และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั มีระดบั
บญัชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
 3.2 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์  (Correlation Analysis) 
 หาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการศึกษาเฉล่ียรวม
ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบับญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม  อุปนิสยัที่ 
1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูท้  าการศึกษาไดเ้ลือกใชว้ธีิหา
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) พบวา่  
 ที่ระดบันยัส าคญั  0.05  ผลการศึกษาเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดกบั บญัชีออมใจ  ความ
สมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ  อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน  อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง  อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสยั
กลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม  และ 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 ผลการการศึกษาเฉล่ียสะสมกบับญัชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวติ มี
ความสมัพนัธก์นัในทิศทางตรงกนัขา้ม หรือขดัแยง้กนั  ส่วนความสมัพนัธอ่ื์น  นั้นไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ   
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 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกับ  7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง  ที่มีต่อบัญชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  อุปนิสัยที่ 1 ถึง อุปนิสัยที ่ 7   
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 
 
 จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าที่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
มากกวา่ผูท้ี่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสยั      
 ผลการทดสอบความแปรปรวนพบวา่ ทุกการทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ค่า
ระดบันยัส าคญัที่ก  าหนด คือ  0.05  ดงันั้นแสดงว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั
ในทุกการทดสอบ ยกเวน้บญัชีออมใจ ที่การทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั
ที่ก  าหนด คือ 0.05  ดงันั้นแสดงวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลบญัชีออมใจทั้งทั้ง 2  ชุดแตกต่างกนั และ
เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means  พบวา่  บญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญั
ก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึก
พลงัประสานความต่าง  อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไดค้่า 
Sig. ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ที่วา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสยับญัชีออมใจ ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 
คิดแบบชนะ/ชนะ  อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสาน
ความต่าง อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และ 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สามารถ
อภิปลายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 บัญชีออมใจ 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มี
บญัชีออมใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
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ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของสุชาดา 
บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่
พบวา่ นกัศึกษามีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉันเป็นคนรักษาสญัญาและใหค้วามส าคญัต่อขอ้
ผกูพนั เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ
สุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร  ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของคณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัเป็นคนรักษา
สญัญาและใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนัเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุดเช่นกนั 
 เม่ือพจิารณาคุณลกัษณะทัว่ไปที่มีอิทธิพลต่อบญัชีออมใจของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั  0.05  ในนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีแผนการศึกษา ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม  
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  
7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) 
ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  ที่พบวา่
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา และความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่าง
กนั   
  
 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 จากการวดัความสมดุลในการด าเนินชีวติ พบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มีความสมดุลในการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พบวา่นกัศึกษามีความสมดุลในการด าเนินชีวติอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งมาก 
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 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ  เร่ืองเวลาท างาน ฉนัค  านึงถึงจุดสนใจ 
และความตอ้งการของคนที่ฉนัก าลงัท างานให ้เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554)  ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่   และการศึกษาของสุวริากร  ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามี
คา่เฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติ เร่ืองฉนัทุ่มเทในส่ิงที่ฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือ
หมดสภาพ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด  
 เม่ือพจิารณาคุณลกัษณะทัว่ไปที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลในการด าเนินชีวติของนกัศึกษา
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั  0.05  ในนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีแผนการศึกษา ช่วงเกรดเฉล่ีย
สะสม จ านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสร
นกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  สอดคลอ้งของสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ที่มีความ
เตม็ใจการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัให้  มีระดบัอุปนิสยัแสดง
ความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั และการศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบั
อุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีช่วงเกรดเฉล่ียสะสม 
บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัของผูท้รงประสิทธิผลยิง่
แตกต่างกนั  
  
 อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอกทฟี 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟพบว่านกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัมาก และเป็น
อุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนในล าดบัสูงที่สุดของอุปนิสยัทั้ง 7 ประการ สอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่ นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้เป็นอุปนิสยัที่มี
ค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554)  ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของ
นกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่   การศึกษาของสุชาดา  บวับาน  (2554) ซ่ึง
ไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวิ
รากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัควบคุม
ชีวติตวัเองได ้เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด เช่นกนั 
  
 อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยั
ของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) 
ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของ
สุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก เช่นกนั 
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการ
ความส าเร็จอะไรในชีวติ  เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด ดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบั
อุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน 
(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และ
การศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัว
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แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายใน
ใจ เร่ืองฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด เช่นกนั 
  
 อุปนิสัยที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของ สุวริากร 
ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก  เช่นกนั 
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่าง  ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมาย 
และเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้ฉนัไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ดใ้นชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด 
การศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย
อุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่าง  ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้
ฉนัไปสู่เป้าหมายที่วางไวไ้ดใ้นชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด เช่นกนั 
 
 อุปนิสัยที่ 4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของ
นกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของ สุวริา
กร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่นระดบัมาก 
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 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็น
อุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบั
อุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน 
(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ และ
การศึกษาของสุวริากร  ช่ืนธีระวงศ ์  (2554)  ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  เร่ือง
ฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด เช่นกนั 
  
 อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา พบวา่นกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี 
(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  
การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของ
นกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัพยายามท า
ความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีคา่เฉล่ียที่สูงที่สุด  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา 
นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย
อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของ
ผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด เช่นกนั 
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 อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่างพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา 
นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่างอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญั และ
คน้หาส่ิงที่อยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
การศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศกึษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์ (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามี
ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6  ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัใหค้วามส าคญั และคน้หาส่ิงที่อยูภ่ายในใจ
ของผูอ่ื้น เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด เช่นกนั 
  
 อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 
 จากการวดัระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมออยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  การศึกษาของสุชาดา  บวับาน  (2554)  ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยั เชียงใหม่   และการศึกษาของ   สุวริากร  
ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมออยูใ่นระดบัมาก   
 เม่ือพจิารณาอุปนิสยัยอ่ยพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมาย
และความสุขในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี 
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(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
การศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของ
นกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 7  ลบั
เล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ีย
ที่สูงที่สุดเช่นกนั 
  
 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มี
ระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของ
สุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  ที่พบวา่นักศึกษามีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนอยูใ่น
ระดบัมาก 
 เม่ือพจิารณาคุณลกัษณะทัว่ไปที่มีอิทธิพลต่อระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนของ
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  ใน
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีแผนการศึกษา อาชีพ
ของมารดา  ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม  ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  และความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบั
อุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ เชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ ที่มีอาย ุชั้นปีการศึกษา การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยความสมคัรใจ และ
ระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหต่้างกนั   และการศึกษา
ของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนั ใน
นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่มีเพศ ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
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สมคัรใจ ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัของผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัว
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
มีค่าไม่แตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะคณะสตัวแพทยศาสตร์  ที่มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
แตกต่างกนั  
  
 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มี
ระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี 
(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศ้ึกษา
ระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบั
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมอยูใ่นระดบัมาก   
 เม่ือพจิารณาคุณลกัษณะทัว่ไปที่มีอิทธิพลต่อระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมของ
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ใน
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีแผนการศึกษา 
ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม  ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมนกัศึกษา  ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้  
และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีค่า
แตกต่างกนั ในนกัศึกษาที่มีอาย ุชั้นปีการศึกษา การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยความสมคัรใจ และ
ระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัใหต่้างกนั การศึกษาของ
สุชาดา บวับาน (2554) ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  ที่พบวา่นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีค่าแตกต่างกนั ใน
นกัศึกษาที่มีเพศ ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัของผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  และการศึกษาของสุวริากร ช่ืนธีระวงศ ์
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(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาทีมี่ล าดบัใน
ครอบครัวแตกต่าง  
 
  ภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 พบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มี
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของดลญา นนัทดี (2554)  ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุชาดา บวับาน  (2554)  ซ่ึงไดศ้ึกษาระดบั
อุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และการศึกษาของ     สุวริากร  ช่ืนธี
ระวงศ ์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
ที่พบวา่นกัศึกษามีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  อยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพจิารณาคุณลกัษณะทัว่ไปที่มีอิทธิพลต่อระดบัภาพรวม  7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ที่ระดบั  0.05 ในนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ ที่มีแผนการศึกษา อาชีพของมารดา ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม ประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลญา นนัทดี (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่พบวา่ ค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนั ในนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   ที่มีการเป็นผูริ้เร่ิมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา  และความเตม็
ใจการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวทิยาลยัจดัแตกต่างกนั  
 
ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ มีข้อค้นพบดังนี้ 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มีค่าเฉล่ีย
ของอุปนิสยัที่  1  บี-โปรแอกทีฟสูงที่สุด อยูใ่นระดบัมาก  และมีระดบัอุปนิสยัที่  6  ผนึกพลงั
ประสานความต่างต ่าที่สุด อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
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 วิเคราะห์กลุ่มอุปนิสัยบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะ
ส่วนตนกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เพศหญิงมี
ค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ  อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา และอุปนิสยั
กลุ่มชยัชนะในสงัคมสูงกวา่เพศชาย 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีช่วงอาย ุ 
24-25  ปี มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงที่สุด 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียของทุกอุปนิสยัมากกวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4  ปี  มีค่าเฉล่ียของทุกอุปนิสยัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  โดยมีค่าเฉล่ียของอุปนิสยัที่ 1 
บ-ีโปรแอกทีฟสูงที่สุด และมีค่าเฉล่ียของอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนต ่าที่สุด 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มีค่าเฉล่ียของทุกอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียของอุปนิสยัที่ 1 
บ-ีโปรแอกทีฟสูงที่สุด  และมีค่าเฉล่ียของอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่างต ่าที่สุด 
  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีช่วงเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 1.00-1.75  มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  และอุปนิสยัที่ 
6 ผนึกพลงัประสานความต่างต ่าที่สุด 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีช่วงเกรด
เฉล่ียสะสม  3.26-4.00  มีค่าเฉล่ียทุกอุปนิสยัต ่าที่สุด  
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีจ  านวนพี่
นอ้ง 5 คนขึ้นไป มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัต ่าที่สุด ยกเวน้อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
และอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่อาศยัอยู่
กบัเพือ่นเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงที่สุด 
  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่บิดามารดา
อยูด่ว้ยกนัมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงที่สุด   
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 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่บิดามี
อาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงที่สุด  ยกเวน้อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา  
  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มารดามี
อาชีพแม่บา้น/วา่งงาน มีคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัต ่าที่สุด ยกเวน้ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ 
  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่ในช่วง 6  
เดือนที่ผา่นมามีการท างานพเิศษ หรือมีรายไดเ้สริม ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงกวา่
นกัศึกษาที่ในช่วง  6 เดือนที่ผา่นมาไม่ไดมี้การท างานพเิศษ หรือมีรายไดเ้สริม 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่เคยมี
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
ทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงกวา่นกัศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมนกัศึกษา 
  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่เคยสมคัร
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) มีค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงกวา่นกัศึกษาที่ไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรม
อาสาพฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) 
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีความ
เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ระดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกกลุ่มอุปนิสยัสูงที่สุด และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทาง
สโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ระดบัไม่เตม็ใจ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกอุปนิสยันอ้ย
ที่สุด   
 นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7  อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
มากกวา่ผูท้ี่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสยั     
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  ที่มีประวตัิการ
ท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา  ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
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 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ที่ระดบั
นยัส าคญั   0.05  ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า    มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ที่มีชั้นปีที่ก  าลงัศึกษา ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม จ านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ ความ
เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั   
 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้ที่มีแผนการศึกษา อาชีพของมารดา  ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม  ประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  และความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่
ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้ ที่มีแผนการศึกษา ประวตัิการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม  ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า 
หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะ
หรือมหาวทิยาลยัจดัให้  และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั  0.05  ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร
ทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่มีแผนการศึกษา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ประวตัิการท างาน
พเิศษหรือมีรายไดเ้สริม ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ    
  จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  ท  าใหท้ราบระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ท  าใหท้ราบความแตกต่างของระดบัอุปนิสยั  และความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบั
อุปนิสยักบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาหรือผูท้ี่
สนใจสามารถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาระดบัอุปนิสยัทั้ง 7 
ประการอนัน าไปสู่การพฒันาไปสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดต่้อไป 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน า้   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 1. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 6 การผนึกพลงัประสาน
ความต่าง อยูใ่นระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด ซ่ึงเม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ยลงไปอีก
จะพบวา่นกัศึกษามีอุปนิสยัยอ่ยฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น อยูใ่นระดบัต ่าที่สุด ดงันั้น
นกัศึกษาควรจะใหค้วามส าคญัในการพฒันาอุปนิสยัยอ่ยดงักล่าวน้ีใหสู้งขึ้นในระดบัที่ส าคญัที่สุด 
โดย ึก นตนเองดว้ยการส่ือสารกบัผูอ่ื้นใหม้ากขึ้น รับฟังความคิดของผูอ่ื้นอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและ
กระตุน้ใหทุ้กคนออกความคิดเห็นของตนเองเพราะทุกคนยอ่มมีความคิดที่แตกต่าง ซ่ึงการสามารถ
รวมและช้ีน าบุคคลที่มีความคิดที่แตกต่างกนัเขา้มาท างานร่วมกนัไดจ้ะก่อประโยชน์สูงสุดมากกวา่
เป็นทวคูีณ ตวัอยา่งการ ึก น เช่น การท ารายงานกลุ่มของนกัศึกษา ตอ้งเร่ิมจากการระบุหวัขอ้ที่
อาจารยม์อบหมายใหน้กัศึกษาท า นั้นคือการระบุปัญหาหรือโอกาส   หลงัจากนั้นใหท้  าการประชุม
กลุ่มรวมกบัสมาชิกในกลุ่มทกุคน ใหแ้ต่ละคนไดเ้สนอความคิดเห็นของตนเก่ียวกบัแนวทางการท า
รายงานมาอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงขอ้เพือ่เป็นการกระตุน้ใหผู้อ่ื้นและตนไดแ้สดงความคิดเห็น แมว้า่
ความคิดเห็นของแต่ละคนจะแตกต่างกนัไป แต่เม่ือไดรั้บทราบความคิดเห็นของทุกคนแลว้ ก็เร่ิมท า
การระดมสมองหรือสร้างสรรคท์างเลือกและแนวคิดใหม่จากความคิดเห็นเหล่านั้นโดยสมาชิกทุกคน
จะตอ้งเห็นชอบและยอมรับกบัทางเลือกสุดทา้ยน้ีดว้ย จึงจะก่อเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการท า
รายงานกลุ่มจากการใชห้ลกัการผนึกพลงัประสานความต่าง 
 2. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก และเป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด  เม่ือพจิารณาค่าเฉล่ียอุปนิสยัยอ่ย เร่ือง ฉนัไม่ยอมให้
กิจกรรมต่าง  ที่ส าคญัที่ตอ้งท าในชีวติหายไปเพราะกิจกรรมที่วุน่วายอ่ืน  ในแต่ละวนั และอุปนิสยั
ยอ่ยฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่าง  (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืน ) มี
ค่าเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ดงันั้น นกัศึกษาจึงไม่ควรปล่อยเวลาใหผ้า่นไปวนั  โดย
เปล่าประโยชน์ ควรรู้จกั ึก นตนเองดว้ยการหดัจดัท าตารางงานดว้ยสมุดบนัทึก ซ่ึงอาจจะจดัท าเป็น
ตารางงานรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน หรือตลอดเทอมที่ลงทะเบียนเรียน ซ่ึงในตารางงานนั้น 
นกัศึกษาควรจะก าหนดรายละเอียดของงานที่จะตอ้งท าใหช้ดัเจนและจดบนัทึกรายละเอียดระดบั
ความส าเร็จของงานงานและทุกคร้ัง เพือ่นกัศึกษาจะไดท้ราบวา่สามารถท างานใหลุ้ล่วงตามที่วางไว้
ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน และควรจะตอ้งเร่ิมท างานอะไรในล าดบัต่อไป     
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 3. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วน
ตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ส าหรับนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ที่มีแผนการศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียสะสมจ านวนพีน่อ้ง 
บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ประวตัิการท างานพเิศษหรือมี
รายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให้ และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั ดงันั้น เพือ่เป็น
การพฒันาระดบัอุปนิสยัของตนเองใหมี้ระดบัทีสู่งขึ้น นกัศึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี 
  3.1 นกัศึกษาควรหาเวลาไดพ้ดูคุยหรือแลกเปล่ียนความรู้กบันกัศึกษาทีมี่ช่วงอาย ุ24-
25 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี เน่ืองจากนกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
ทุกอุปนิสยัสูงที่สุด 
  3.2 นกัศึกษาควรหาโอกาสไดท้  างานพเิศษในช่วงปิดเทอม เพือ่เรียนรู้ประสบการณ์
นอกมหาวทิยาลยั ทั้งในดา้นการท างานร่วมกนัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม และพร้อมที่จะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นการเตรียมตวัก่อนที่จะจบการศึกษาเพือ่จะไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง
หลงัจากที่ส าเร็จการศึกษาแลว้ ซ่ึงจะช่วยเพิม่ระดบัอุปนิสยัในกลุ่มความสมดุลในการด าเนินชีวติของ
นกัศึกษาได ้และจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพฒันาอุปนิสยัต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ที่ในช่วง 6  เดือนที่ผา่นมามีการท างานพเิศษ หรือมีรายไดเ้สริม เคยมี
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เคยมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหใ้นระดบัเตม็อยา่งยิง่  และเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสยัของ
ผูท้รงประสิทธิผลสูง มีระดบั  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ดงักล่าว  ดงันั้นนกัศึกษาหากมีโอกาสที่ทางมหาวทิยาลยัหรือทางคณะไดจ้ดักิจกรรม
ต่าง ก็ใหท้  าการเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นใหม้ากที่สุดดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจอยา่งยิง่ไม่วา่จะ
เป็นในฐานะผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือผูจ้ดักิจกรรมเองก็ตาม   เช่น กิจกรรมเช่น กิจกรรมอาสาพฒันา
ชนบท กิจกรรมรับนอ้ง งานเกษตร งานประมง กิจกรรม Fisheries Sport Day กิจกรรมวชิาการอ่ืน  
เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาพบผูค้นที่หลากหลายและมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น 
และมีส่วนช่วยในการพฒันาระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาในทุกกลุ่มอุปนิสยั 
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 5.  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรน า
หลกัการอุปนิสยั 7 ประการส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงมาประเมินตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ทุกระยะ 
วเิคราะห์พฒันาการในระดบัอุปนิสยัของตนเอง พร้อมทั้งหาแนวทางในการพฒันาตนเองในอุปนิสยัที่
ไม่พฒันา พฒันาในอตัราที่ชา้ หรือยงัมีระดบัคะแนนในระดบัที่ต  ่าอยู ่โดยพจิารณาแยกตามราย
อุปนิสยัยอ่ย ซ่ึงจากการวดัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทาง
น ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ในภาพรวมนั้น  พบวา่
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัในแต่ละอุปนิสยัของอุปนิสยัทั้ง 7 ประการนั้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากจนถึง
ระดบัมาก โดยที่ภาพรวม  7  อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  ทั้งน้ีเพือ่ใหน้กัศึกษากา้ว
ไปสู่การเป็นผูท้ี่มีประสิทธิผลยิง่ต่อไป  นกัศึกษาควรพฒันาอุปนิสยัทั้ง  7  ประการใหมี้ระดบัที่สูง
มากขึ้น  ซ่ึงจะส่งใหน้กัศึกษากา้วไปสู่ความส าเร็จและความสุขในชีวติทั้งดา้นการเรียน  การท างาน
และการใชชี้วติ  โดยรักษาอุปนิสยัที่อยูใ่นระดบัสูงใหค้งอยูต่่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้ามหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
 1. จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วน
ตน อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มากกวา่
นกัศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ดงันั้นคณะ
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าควรส่งเสริมความรู้เพิม่เติมเก่ียวกบัหลกัการเจด็อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแก่นกัศึกษา เช่น การจดักิจกรรมต่าง  และการจดัสมัมนา โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมาเป็นวทิยากร หรือการพฒันา
หลกัสูตรโดยเพิม่วชิาเก่ียวกบัหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงขึ้นมาส าหรับนกัศึกษา
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ าโดยเฉพาะ เพือ่พฒันานกัศึกษาทุก คน ทั้งนกัศึกษา
ที่เคยเรียนรู้และไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ให้เขา้ใจหลกัการ
อยา่งถูกตอ้งและสามารถน าไปปรับใชก้บัตนเองในการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียน การท างาน
หรือการเขา้สงัคมใหดี้ยิง่ขึ้น 
 2. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรมีการประเมิน
นกัศึกษาก่อนและหลงัการจดัอบรม กิจกรรม สมัมนาหรือการเรียนการสอนในหลกัสูตรการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงเพื่อเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงผลการเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของนกัศึกษาวา่มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด อุปนิสยัใด  
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ของนกัศึกษามีการพฒันาขึ้นหรือลดลง ทั้งน้ีเพือ่ความสะดวกในการวเิคราะห์และเตรียมความพร้อม
ใหก้บันกัศึกษาที่มีคุณลกัษณะแตกต่างกนัไดต้รงประเด็นและตรงกบักลุ่มนกัศึกษามากที่สุด ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่แผนการศึกษา ช่วงผลการเรียนเฉล่ียสะสม จ านวนพีน่อ้ง บุคคลที่อาศยัอยูด่ว้ยเป็น
ส่วนใหญ่ อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริมในช่วง 6 เดือนที่
ผา่นมา ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา ความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา หรือวทิยาลยัจดัให ้และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีผลต่อค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรจะมีการส่ง
คณาจารยห์รือบุคลากรของคณะไปรับการอบรมเก่ียวกบัหลกัการเจด็อุปนิสยัผูท้รงประสิทธิผลสูง 
เพือ่ใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจและเห็นถึงประโยชน์และความส าคญัของหลกัการเจด็อุปนิสยัส าหรับผู ้
ทรงประสิทธิผลสูง  ในอนัที่จะน าไปปรับใชใ้นชีวติส่วนตวัและการท างาน และทางคณะอาจจะมีการ
วางแผนส าหรับการอบรมของคณาจารยแ์บบไดใ้บประกาศนียบตัร หลกัสูตร The 7 Habits of Highly 
Effective People เพือ่ใหส้ามารถอบรมเก่ียวกบัหลกัการ 7 อุปนิสยัผูท้รงประสิทธิผลสูงใหก้บั
นกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  และสามารถพจิารณาเสริมเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัการเจด็
อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงเขา้สู่กระบวนวชิาที่เก่ียวขอ้งได ้  
 4. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อาจพจิารณาใหมี้
การท างานแบบเป็นกลุ่มหรือแบบเป็นทีมเพือ่เสริมสร้างการส่ือสารและออกความคิดเห็นของ
นกัศึกษาทุกคนอยา่งทัว่ถึงภายในกลุ่มยอ่ยเหล่านั้น เน่ืองจากพบวา่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจมี้อุปนิสยัที่ 6 การประสานความต่างต ่าที่สุดในทุก
ระดบัอุปนิสยั ซ่ึงเกิดจากการที่นกัศึกษาแต่ละคนไม่ไดน้ าความคิดเห็นของผูอ่ื้นมาวเิคราะห์และคดั
สรรใหเ้กิดเป็นทางออกหรืองานกลุ่มที่ดีที่สุด ดงันั้นทางคณะควรมีการจดัการเรียนการสอนแบบให้
เกิดการท างานกลุ่มเพือ่เกิดการประสานกนัระหวา่งบุคคลแต่ละประเภทที่แตกต่างกนั โดยมีคณาจารย์
ที่มีความรู้ความสามารถ คอยใหค้  าแนะน าอยูอ่ยา่งเหมาะสมเพือ่ช้ีแนะและช้ีน าแนวทางที่ถูกตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ขึ้นในกลุ่ม  
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 5. จากขอ้คน้พบ นกัศึกษาที่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกอุปนิสยัสูงกวา่นกัศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้ า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา นกัศึกษาที่เคยสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกอุปนิสยัสูงกวา่นกัศึกษาที่ไม่เคยสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ และนกัศึกษาที่มีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัเตม็ใจอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกอุปนิสยัสูงที่สุด และนกัศึกษาทีมี่
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ระดบัไม่เตม็ใจ มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัทุกอุปนิสยันอ้ยที่สุด ดงันั้นทางคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุกชั้นปีไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ที่ทางคณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให้ 
 
ตารางที่ 126 ตวัอยา่งโครงการและกิจกรรมของคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

โครงการ/กิจกรรม 
อุปนิสยัที่มุ่งพฒันา 

A B C D E 
1.  Fisheries Sport Day   x x x 
2.  พี่เล่า-นอ้งฟัง x x x   
3.  Fisheries Award  x x   
4.  ค่ายอาสาพฒันาชนบท   x x x 
5.  Fisheries Eco  x x x x 
6. การใหบ้ริการวชิาการดา้นการเกษตรแก่สังคม x x x x x 

 
A คือ บญัชีออมใจ 
B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
C คือ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน 
D คือ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะทางสงัคม 
E คือ ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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 จากตารางที่ 126 พบวา่ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีรายงานติดตามผลการ
ด าเนินโครงการต่าง  ที่สามารถช่วยพฒันาอุปนิสยัของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดด้งัน้ี 
 กิจกรรม Fisheries Sport Day เป็นกิจกรรมที่เช่ือมความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งรุ่นพีแ่ละ
รุ่นนอ้งโดยการใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ สร้างความสามคัคีของ
นกัศึกษาภายในคณะ ท าใหน้กัศึกษาได ึ้กกระบวนการท างานเป็นทีมและไดแ้สดงออกทาง
ความสามารถของตนเอง นอกจากน้ียงัเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพตามนโยบายของทาง
มหาวทิยาลยั ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพร่างกายที่แขง็แรงปลอดภยัจากยาเสพติด โดย
นกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ฒันากลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะทางสงัคม 
และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เน่ืองจากนกัศึกษาจะไดแ้สดงความสามารถ การ
คิดวเิคราะห์ วางแผน การท างานเป็นทีม และยงัไดร่้วมกิจกรรมกบัเพือ่นร่วมทีม ท าใหรู้้จกัและเกิด
เป็นเครือข่ายร่วมกนั 
 กิจกรรม พี่เล่า-น้องฟัง เป็นกิจกรรมน้ีจดัท าขึ้นโดยใหมี้การพบปะ พดูคุย แลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพจากศิษยเ์ก่าสู่ศิษยปั์จจุบนัในเร่ืองประสบการณ์ท างานในประเด็น
ต่าง  เพือ่ใหศ้ิษยปั์จจุบนัไดรั้บประโยชน์เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง การพฒันา และการปรับปรุงการเรียน 
การด าเนินชีวติ และการท างานต่อไป นกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ฒันาบญัชีออมใจ ความ
สมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน โดยการรู้จกัพฒันาการปรับตนให้เขา้กบัสงัคม 
ผูค้น ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถวางแผน จดัการตนเองเพือ่เอาชนะความ
ยากล าบากในสถานการณ์ต่าง  ในชีวติประจ าวนัได ้
 กิจกรรม Fisheries Award กิจกรรมน้ีจดัขึ้นเพือ่เป็นการใหร้างวลัแสดงความยกยอ่ง
นกัศึกษาผูท้ี่มีความสามารถ มีศกัยภาพและทกัษะในการด าเนินชีวติตามคุณลกัษณะของบณัฑิตที่พงึ
ประสงค ์เป็นนกัศึกษาที่เป็นแบบอยา่งที่ดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น นกัศึกษาที่เขา้
ร่วมกิจกรรมจะไดพ้ฒันาความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน เน่ืองจาก
กิจกรรมดงักล่าวท าใหน้กัศึกษาภูมิใจในศกัยภาพและทกัษะที่ตนเองมีอยู ่จึงเกิดความกระตือรือร้น
พฒันาและรักษาความดีนั้น ตลอดจนเป็นมุ่งเป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้บัเพือ่น  และรุ่นนอ้งในคณะ  
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นโครงการที่จดัขึ้นเพือ่สร้างจิตส านึกในดา้นจิต
สาธารณะหรือจิตอาสาใหแ้ก่นกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ เพือ่ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัการท างานอยา่ง
เป็นระบบ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการเสียสละการท างานเพือ่สงัคม เพือ่ส่งเสริมให้รู้จกัการ
ร่วมมือกนัท างานดว้ยความสามคัคี ซ่ึงนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการจะไดพ้ฒันากลุ่มอุปนิสยัชยัชนะ
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ส่วนตน รู้จกัริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการวางแผนการท างานก่อนหลงั กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะทางสงัคม การ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกนั การหาผลประโยชน์ที่ลงตวัส าหรับทุก  ่าย และภาพรวม 7 อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 กิจกรรม Fisheries Eco กิจกรรมน้ีจดัขึ้นเพือ่ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ สร้างจิตส านึกในการรักษาวถีิชีวติพื้นบา้นทางการประมงที่มีลกัษณะ
การอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสร้างความรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดการไดรั้บค่านิยมสมยัใหม่ 
สินคา้ บริการและวฒันธรรมใหม่ที่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มทางการประมง กิจกรรมน้ีจึงเป็น
กิจกรรมที่มีส่วนช่วยลดมลพษิดา้นส่ิงแวดลอ้มและเพิม่มูลค่าใหก้บัระบบนิเวศน์ของคณะ นกัศึกษาที่
เขา้ร่วมโครงการจะมีโอกาสพฒันาความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสยัชยัชนะทางสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เน่ืองจากนกัศึกษาจะได้
แสดงออกทางความสามารถของตนเอง รู้จกัการแบ่งงาน แบ่งเวลาเพือ่ใชท้  าความสะอาดอาคารเรียน
และบริเวณโดยรอบ ปรับความสมดุลในการด าเนินชีวติ ใหค้วามส าคญัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรม 
รู้จกัการท างานเป็นทีม และ ึก นพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรแก่สังคม เป็นกิจกรรมที่ใหน้กัศึกษาไดมี้
ส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมในดา้นต่าง  เช่น การจดัฐานเรียนรู้ทางดา้นการเกษตร การ
เผยแพร่ความรู้ทางดา้นการเกษตรการจดั ึกอบรมเกษตรกร การจดัสมัมนาทางวชิาการ การจดัรายการ
วทิย ุการจดันิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ การจดั ึกอบรมสมัมนาทางวชิาการ การ ึกอบรมระยะ
สั้น การใหค้  าปรึกษาแก่เกษตรกร การใหบ้ริการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ นกัศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการจะไดพ้ฒันาความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัชยัชนะ
ทางสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เน่ืองจากนกัศึกษาจะไดแ้สดง
ความสามารถ การคิดวเิคราะห์ วางแผน การท างานเป็นทีม รู้จกัและเกิดเป็นเครือข่ายร่วมกนั 
 6. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ควรส่งเสริม
กิจกรรมที่มีอยูแ่ลว้ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท กิจกรรมรับนอ้ง กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันา
ตนเอง กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวชิาการอ่ืน  และสร้างกิจกรรมที่นกัศึกษามีส่วนร่วมเพิม่ ไม่วา่จะเป็น
กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมมหาวทิยาลยั รวมไปจนถึงกิจกรรมกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อ่ืน 
ของนกัศึกษา โดยการชกัจูงและสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาเตม็ใจที่จะเขา้ร่วมดว้ยตนเองใหม้ากที่สุด 
เพราะการเขา้ร่วมกิจกรรม และการเขา้ร่วมอยา่งเตม็ใจน้ีจะก่อเกิดผลประโยชน์ต่อ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากที่สุดเช่นกนั 
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 7. เม่ือนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
สามารถพฒันาระดบัอุปนิสยัทั้ง 7 อุปนิสยัตามหลกัการ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดแ้ลว้
นั้น นกัศึกษาจะมีคุณสมบติัและความสามารถที่จะช่วยใหท้างคณะฯ บรรลุวตัถุประสงค ์คือ ผลิต
บณัฑิตที่มีความรู้ ทกัษะ ในกระบวนการคิด ปฏบิตัิ และมีคุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศไดส้ าเร็จ  
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เลขท่ีแบบสอบถาม............................ 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การวดัระดับอุปนิสัยของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน า้  มหาวิทยาลยัแม่โจ้   

โดยใช้แนวคิดเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง 
 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและ

ทรัพยากรทางน ้ า  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชแ้นวคิด 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาระดบัอุปนิสัยทั้ง  7  ประการอนัน าไปสู่การเป็นผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง ผู ้
ศึกษาจะน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท าการศึกษาอิสระ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจากท่านจะเก็บเป็น
ความลบัและไม่สามารถระบุถึงผูต้อบแบบสอบถามได้ ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี       

นางสาวเนตรชนก ค าผาลา 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจรุ่นท่ี 21 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน□ หรือ เติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   □ ชาย   □ หญิง   
 
2. อายปัุจจุบนั (เช่น 21 ปี 5 เดือน ใหใ้ส่เป็น 22 ปี)  ________ ปี   
 

3. ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา □ ชั้นปีท่ี 1  □ ชั้นปีท่ี 2  
   □ ชั้นปีท่ี 3  □ ชั้นปีท่ี 4 
 

4. แผนการศึกษา □ หลกัสูตร 2 ปีต่อเน่ือง  □ หลกัสูตร 4 ปี  
 

5. เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ________    
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6. เกรดเฉล่ียสะสม   ________  
 
7. ท่านเป็นบุตรคนท่ี ________ จากจ านวนพี่นอ้งทั้งหมด ________คน (นบัรวมตวัท่านเองดว้ย) 
 
8. ส่วนมากแลว้ปัจจุบนัท่านอาศยัอยูก่บับุคคลใด   
  □ บิดาและมารดา  □ ญาติพี่นอ้ง  

  □ เฉพาะบิดา   □ เฉพาะมารดา  
  □ เพื่อน   □ คนเดียว  

9. สถานภาพของบิดา/มารดา □ อยูด่ว้ยกนั □ แยกกนัอยู ่   
 □ บิดา และ/หรือ มารดาเสียชีวติ  
     

10. อาชีพของบิดา □ ขา้ราชการ  □ พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   □ รับจา้ง  □ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั  

   □ เกษตรกร  □ พนกังานบริษทัเอกชน  

   □ พอ่บา้น /วา่งงาน □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................  
     

11. อาชีพของมารดา □ ขา้ราชการ  □ พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   □ รับจา้ง  □ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั  

   □ เกษตรกร  □ พนกังานบริษทัเอกชน  

   □ แม่บา้น / วา่งงาน □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................  
     

12. จ านวนเพื่อนสนิท ________  คน    
     
13. ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านท างานพิเศษหรือมีรายไดเ้สริมหรือไม่   
   □ ท า      □ ไม่ท า   
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14. ตอบค าถามดา้นกิจกรรม 
      14.1 ท่านเคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้ า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาหรือไม่ 

 (เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) 

□ เคย   □ ไม่เคย 
 
      14.2  ท่านเคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจหรือไม่ 
   (เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) 

□ เคย    □ ไม่เคย 
 
     14.3 ส่วนใหญ่แลว้ท่านเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
  ในระดบัใด (เช่น  สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวชิาการ) 
  □ ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ □ ไม่เตม็ใจ   □ เฉย ๆ 

□ เตม็ใจ  □ เตม็ใจอยา่งยิง่ 

 
15. ท่านเคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่หรือไม่? 
      (เช่น อ่านหนงัสือ, เขา้ร่วมอบรมสัมมนา) 

□ เคย   □ ไม่เคย 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้และประเมินตนเองวา่ท่านแสดงหรือมีลกัษณะ
อุปนิสัยในแต่ละขอ้ความในระดบัมากนอ้ยเพียงใดแลว้กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบั
การมีหรือการแสดงลกัษณะอุปนิสัยทางดา้นขวามือท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด โดยระดบัอุปนิสัย 
แบ่งออกเป็น  6  ระดบั  ดงัน้ี 

1  คะแนน  คือ  นอ้ยท่ีสุด 
2  คะแนน  คือ  นอ้ย 
3  คะแนน  คือ  ค่อนขา้งนอ้ย 
4  คะแนน  คือ  ค่อนขา้งมาก 
5  คะแนน  คือ  มาก 
6  คะแนน  คือ  มากท่ีสุด 

ข้อ ข้อความ 

ระดับอุปนิสัย 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ค่อน 
ข้าง
น้อย 

ค่อน 
ข้าง
มาก 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ฉนัแสดงความเมตตาและ 
ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น       

 
    

2 ฉนัเป็นคนรักษาสญัญาและ 
ใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนั       

 
    

3 ฉนัไม่พดูถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั            
4 ฉนัสามารถใหเ้วลาอยา่งสมดุลในแง่มุม

ต่าง ๆ ของชีวิต  การงาน  ครอบครัว  
เพ่ือน และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม       

 

    
5 เวลาท างาน  ฉนัค านึงถึงจุดสนใจและ

ความตอ้งการของคนท่ีฉนัก าลงัท างาน
ให ้       

 

    
6 ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า  แต่ไม่ถึงกบั 

ท าใหห้มดแรงหรือหมดสภาพ       
 

    
7 ฉนัควบคุมชีวิตตวัเองได ้            
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ข้อ 

 
 

ข้อความ 

ระดับอุปนิสัย 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ค่อน 
ข้าง
น้อย 

ค่อน 
ข้าง
มาก 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8 ฉนัทุ่มเทความพยายาม 
ในส่ิงท่ีฉนัสามารถท าได ้
มากกวา่ในส่ิงท่ีฉนัไม่สามารถท าได ้

           

9 ฉนัรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระท า
ของฉนัมากกวา่ท่ีจะโทษผูอ่ื้นหรือ 
ส่ิงรอบขา้ง 

           

10 ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไร 
ในชีวิต 

      

11 ฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ  เป็น
อยา่งดีเพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าแบบ
เร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉิน 

      

12 ฉนัเร่ิมตน้แต่ละสปัดาห์ดว้ยเป้าหมายท่ี
ชดัเจนวา่  ฉนัตอ้งการท าอะไรใหส้ าเร็จ 

           

13 ฉนัมีวินยัในการท าตามแผนต่าง ๆ   
(ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง  ไม่ปล่อยเวลาให้
สูญเปล่า และอ่ืน ๆ ) 

           

14 ฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ี
ตอ้งท าในชีวิตหายไปเพราะกิจกรรม 
ท่ีวุน่วายอ่ืน ๆ ในแต่ละวนั 

           

15 ส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย 
และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหฉ้นั 
ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวใ้นชีวิต 

           

16 ฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นเท่า ๆ กบัของฉนัเอง 

           

17 ฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น            
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ข้อ ข้อความ 

ระดับอุปนิสัย 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ค่อน 
ข้าง
น้อย 

ค่อน 
ข้าง
มาก 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
18 เวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  ฉนัพยายาม 

หาวิธีท่ีท าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ 
           

19 ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึก 
ของผูอ่ื้น       

 
    

20 ฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมอง 
ของผูอ่ื้น       

 
    

21 เวลาฟัง  ฉนัพยายามท าความเขา้ใจผู ้
พดู จากมุมมองของผูพ้ดู  ไม่ใช่แค่
จากมุมมองของฉนัเท่านั้น    

 

  
22 ฉนัใหค้วามส าคญัและคน้หาส่ิงท่ีอยู่

ภายในใจของผูอ่ื้น    
 

  
23 ฉนัเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

ในการแสวงหาแนวความคิดและ
วิธีแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่และ
ดีกวา่    

 

  
24 ฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดง 

ความคิดเห็น       
 

    
25 ฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพทาง

กายและความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั    
 

  
26 ฉนัพยายามอยา่งมากท่ีจะสร้างและ

ปรับปรุงความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น       
 

    
27 ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและ

ความสุขในชีวิต       
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