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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาการวดัระดบัอุปนิสยัของบุคลากรบริษทั ทีโอที จ ำกดั(มหำชน)ใน 8 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบนโดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากพนกังานบริษทัทีโอที จ ำกดั (มหำชน)ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนจ านวน
ทั้งหมด 254 คนโดยน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปรผล
ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายตามล าดบั ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้วามถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) ส าหรับเพศ อาย ุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาสูงสุด อายงุานหน่วยงานที่
สงักดัระดบัต าแหน่งงานอตัราเงินเดือน จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นประวติัการท างานพเิศษหรือรายไดเ้สริมและประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (ตารางที่1-ตารางที่12)  
 ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ใชค้วามถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวเิคราะห์
สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) ระหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยั โดยใชว้ิธีหาสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) (ตารางที1่3-ตารางที่
23) 
 ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปกบัระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัการเติมพลงัชีวติ อุปนิสยัที่ 
1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 และ 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  3.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบจ าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ ใชว้ิธีของ Scheffe เพือ่
ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัเป็นรายคู่(ตารางที่24-ตารางที่84) 
  3.2 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) โดยใชว้ธีิหาสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) (ตารางที8่5)
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 ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ที่มีต่อระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม อุปนิสยัการเติมพลงัชีวติ และ 7 
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย2กลุ่ม 
(t-Test) (ตารางที ่86) 
 ส่วนที่ 5 วเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยักบัอายขุองพนกังานบริษทั  
ทีโอที จ ำกดั(มหำชน)โดยไดเ้ลือกใชว้ธีิหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson Product-
moment Correlation Coefficient)ในการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์และท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ
ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนัที่นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 (2-tailed) (ตารางที่ 87) 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 254 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย 
การเก็บแบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาไดจ้  าแนกรายละเอียดดงัตารางที่ต่อไปน้ี 

ตารางที ่1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 160 62.99 
หญิง 94 37.01 
รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 1 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีเป็นเพศชำยมำกที่สุด จ  ำนวน 160 คนคิดเป็น
ร้อยละ62.99 และเป็นเพศหญิงจ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 ตำมล ำดบั  

ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำย ุ
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 30 ปี 61 24.02 
31-35 ปี 70 27.56 
36-40 ปี 45 17.72 

มำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป 78 30.70 
รวม 254 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 2 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไปมำกที่สุด โดยมี
จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 รองลงมำคือ มีช่วงอำย ุ31-35 ปีจ  ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.56ล ำดบัถดัมำคือ มีอำยไุม่เกิน 30 ปี จ  ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02 และมีช่วงอำย ุ36-40 ปี 
นอ้ยที่สุด จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72  ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 91 35.83 
สมรส 159 62.60 

หยำ่/หมำ้ย 4 1.57 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 3 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีสถำนภำพสมรสมำกที่สุด โดยมีจ ำนวน 159 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมำคือ โสด จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 และหยำ่/หมำ้ยนอ้ย
ที่สุด จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ตำมล ำดบั 

ตารางที ่4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ ปวช. 5 1.97 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 14 5.51 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 62 24.41 

ปริญญำตรี 113 44.49 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 60 23.62 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 4 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีจบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีมำกที่สุด โดยมี
จ ำนวน 113  คน คิดเป็นร้อยละ 44.49 รองลงมำคือ ระดบั ปวส. หรืออนุปริญญำ จ ำนวน 62คน คิด
เป็นร้อยละ 24.41 ล ำดบัถดัมำ ระดบัสูงกวำ่ปริญญำตรี จ  ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62 ระดบั
ปวช. หรือเทียบเท่ำจ  ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.51 และระดบัต ่ำกวำ่ ปวช. นอ้ยที่สุด จ  ำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.97 ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำแนกตำมจ ำนวนอำยงุำน   
อายุงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-5  ปี 74 29.13 
6-10  ปี 83 32.68 

11-15  ปี 30 11.81 
16-20  ปี 28 11.02 

มำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป 39 15.36 

รวม 254 100.00 

อำยงุำนโดยเฉล่ีย 11.1 ปี อำยงุำนมำกที่สุด 34 ปี และอำยงุำนนอ้ยที่สุด 1 ปี 

 จำกตำรำงที่ 5 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีช่วงอำยงุำน 6-10 ปี มำกที่สุด โดยมีจ ำนวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68 รองลงมำ มีช่วงอำยงุำน 1-5 ปี จ  ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 ล ำดบั
ถดัมำ มีช่วงอำยงุำนมำกกวำ่ 20 ปีขึ้นไป จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36 มีช่วงอำยงุำน 11-15 ปี 
จ  ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.81 และมีช่วงอำยงุำน 16-20 ปี นอ้ยที่สุด จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.02 ตำมล ำดบั 
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ตารางที่ 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำแนกตำมหน่วยงำนที่สงักดั 
หน่วยงานที่สังกดั จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศูนยต์อนนอก 85 33.46 

ศูนยต์อนใน 56 22.05 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ 67 26.38 

ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล 16 6.30 

ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด 8 3.15 

ศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน 8 3.15 

ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ 14 5.51 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 6 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีปฏิบติังำนที่ศูนยต์อนนอกมำกที่สุด โดยมี
จ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.46 รองลงมำ ปฏิบตัิงำนที่ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ มีจ  ำนวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.38 ล ำดบัถดัมำ ปฏิบตัิงำนที่ศูนยต์อนใน จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05 ปฏิบตัิงำนที่
ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูลจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ปฏิบตัิงำนที่ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะจ ำนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.51 ปฏิบติังำนที่ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำดและศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน นอ้ยที่สุด
เท่ำกนั จ  ำนวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบัต ำแหน่งงำน 
ระดับต าแหน่งงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังำนทัว่ไป 239 94.10 
ผูจ้ดักำร 12 4.72 

ผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือเทียบเท่ำ 3 1.18 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 7 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีเป็นระดบัพนกังำนทัว่ไปมำกที่สุด โดยมี
จ ำนวน 239  คน คิดเป็นร้อยละ 94.09 รองลงมำ ระดบัผูจ้ดักำร จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 
และระดบัผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือเทียบเท่ำนอ้ยที่สุด จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอตัรำเงินเดือน 
อัตราเงินเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 8 3.15 
10,001 - 20,000 บำท 95 37.40 
20,001 -  30,000 บำท 76 29.92 
30,001 - 40,000 บำท 26 10.24 
40,001 - 50,000 บำท 32 12.60 
มำกกวำ่ 50,000 บำท 17 6.69 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 8 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีอตัรำเงินเดือน 10,001-20,000 บำทมำกที่สุด 
โดยมีจ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมำ มีอตัรำเงินเดือน 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.92 ล ำดบัถดัมำ มีอตัรำเงินเดือน 40,001-50,000 บำท จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.60 มีอตัรำเงินเดือน 30,001-40,000 บำท จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24 มีอตัรำเงินเดือน
มำกกวำ่ 50,000 บำทจ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.69  และมีอตัรำเงินเดือนต ่ำกวำ่ 10,000 บำทนอ้ย
ที่สุด จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ตำมล ำดบั 

ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ 5 คน 209 82.28 
6-10 คน 33 13.00 

มำกกวำ่ 10 คน 12 4.72 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 9 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำต ่ำกวำ่ 5 คนมำกที่สุด 
มีจ  ำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 82.28 รองลงมำมีจ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 6-10 คนจ ำนวน  
33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และมีจ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 10 คนนอ้ยที่สุดมีจ ำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.72 ตำมล ำดบั 
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ตารางที่ 10 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วม 
ในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทีอ่งค์กรจัดขึน้ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี 78 30.71 
6-10 คร้ังต่อปี 116 45.67 

มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 60 23.62 

รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 10 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ี เคยเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรม
ที่องคก์รจดัขึ้น 6-10 คร้ังต่อปี มำกที่สุด มีจ  ำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.67 รองลงมำ เคยเขำ้ร่วม
หรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี  มีจ  ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.71 และเคยเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปีนอ้ยที่สุด 
จ  ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62 ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 11 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมประวติักำรท ำงำน 
พเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม 

ประวัติการท างานพิเศษ 
หรือหารายได้เสริม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 98 38.58 
ไม่เคย 156 61.42 
รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 11 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ี ไม่เคยท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม 
จ ำนวน 156  คน คิดเป็นร้อยละ 61.42 และเคยท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม จ ำนวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.58 ตำมล ำดบั 
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ตารางที่ 12 แสดงจ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในเร่ืองของ 
หลกั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิภำพสูง 

ประสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจ็ดอปุนิสัย 
พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 17 6.69 
ไม่เคย 237 93.31 
รวม 254 100.00 

 จำกตำรำงที่ 12 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ี ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีจ ำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 93.31 และ เคยมี
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีจ  ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.69 ตำมล ำดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลีย่ของระดับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ด
อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง และข้อมูลค่าเฉลี่ยของระดับกลุ่มอปุนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนกลุ่ม
อุปนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอปุนิสัยพฒันา สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 

ตารางที่ 13 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบับญัชีออมใจ 

บัญชีออมใจ 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง 
น้อย 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ฉนัแสดงความเมตตา 
และความเห็นอกเห็น
ใจต่อผูอ่ื้น 

0 1 20 111 105 17 4.46 

(มำก) (0.00) (0.39) (7.87) (43.70) (41.34) (6.69) 

ฉนัเป็นคนรักษา
สญัญา และให้
ความส าคญัต่อขอ้
ผกูพนั 

0 1 15 107 114 17 4.52 

(มำก) (0.00) (0.39) (5.91) (42.13) (44.88) (6.69) 

ฉนัไม่พดูถึงส่ิงที่ไม่
ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 

1 3 17 100 112 21 4.50 
(มำก) (0.39) (1.18) (6.69) (39.37) (44.09) (8.27) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.49 
(มาก) 

 จำกตำรำงที่ 13 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมำก 
โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.49 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนรักษำสญัญำ และใหค้วำมส ำคญัต่อ
ขอ้ผกูพนั อุปนิสยัยอ่ยกำรไม่พดูถึงส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั และอุปนิสยัยอ่ยกำรแสดงควำมเมตตำ
และควำมเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำกโดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.52 4.50 และ 
4.46 ตำมล ำดบั 
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ตารางที ่14 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิต 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ฉนัสำมำรถใหเ้วลำ
อยำ่งสมดุลใน
แง่มุมต่ำงๆ ของ
ชีวติ กำรงำน 
ครอบครัว เพือ่น 
และอ่ืนๆ ไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม 

0 0 18 109 92 35 

 
 

4.57 
(มำก) (0.00) (0.00) (7.09) (42.91) (36.22) (13.78) 

เวลำท ำงำน ฉนั
ค ำนึงถึงจุดสนใจ
และควำมตอ้งกำร
ของคนที่ฉนัก ำลงั
ท ำงำนให ้

0 1 15 105 90 43 
4.63 
(มำก) 

(0.00) (0.39) (5.91) (41.34) (35.43) (16.93) 

ฉนัทุ่มเทในส่ิงที่
ฉนัท ำ แต่ไม่ถึงกบั
ท ำใหห้มดแรงหรือ
หมดสภำพ 

1 0 6 87 127 23 4.61 
(มำก) (0.39) (0.00) (6.30) (34.25) (50.00) (9.06) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.60 
(มาก) 

 จำกตำรำงที่ 14 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ
อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.60 ซ่ึงในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยที่เวลำท ำงำน จะค ำนึงถึงจุด
สนใจและควำมตอ้งกำรของคนที่ตนก ำลงัท ำงำนให ้อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนทุ่มเทในส่ิงที่ท  ำ แต่ไม่
ถึงกบัท ำใหห้มดแรงหรือหมดสภำพ และอุปนิสยัยอ่ยกำรที่สำมำรถใหเ้วลำอยำ่งสมดุลในแง่มุมต่ำงๆ 
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ของชีวติ กำรงำน ครอบครัว เพือ่นและอ่ืนๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก โดย
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.63 4.61 และ 4.57 ตำมล ำดบั  

ตารางที ่15 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ 

อุปนิสัยที่ 1 
บี-โปรแอกทีฟ 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ฉนัควบคุมชีวติ
ตวัเองได ้

0 0 10 91 127 26 4.67 

(มำก) (0.00) (0.00) (3.94) (35.83) (50.00) (18.50) 
ฉนัทุ่มเท
ควำมสำมำรถ
ในส่ิงที่ฉนั
สำมำรถท ำได้
มำกกวำ่ในส่ิงที่
ฉนัไม่สำมำรถ
ท ำได ้

0 1 8 95 123 27 

 

4.66 

(มำก) (0.00) (0.39) (3.15) (37.40) (48.43) (10.63) 

ฉนัรับผดิชอบ
ต่ออำรมณ์และ
กำรกระท ำของ
ฉนัมำกกวำ่ที่จะ
โทษผูอ่ื้นหรือ
ส่ิงรอบขำ้ง 

0 0 13 96 93 52 

 

4.72 

(มำก) (0.00) (0.00) (5.12) (37.80) (36.61) (20.47) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.68  
(มาก) 

  จำกตำรำงที่ 15 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 1 บี-โป
รแอกทีฟ อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.68 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนรับผดิชอบต่อ
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อำรมณ์และกำรกระท ำของฉนัมำกกวำ่ที่จะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขำ้ง อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนควบคุม
ชีวติตวัเองได ้และอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนทุ่มเทควำมสำมำรถในส่ิงที่ฉนัสำมำรถท ำไดม้ำกกวำ่ในส่ิง
ที่ฉนัไม่สำมำรถท ำได ้มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.72, 4.67 และ 4.66 
ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 16 แสดงจ ำนวนร้อยละและค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่2เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมำยในใจ 

อุปนิสัยที่ 2 
เร่ิมต้นด้วย
จุดมุ่งหมาย 

ในใจ 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ฉนัรู้วำ่ฉนั
ตอ้งกำร
ควำมส ำเร็จอะไร
ในชีวติ 

 
0 1 10 101 84 58 4.74 

(มำก) (0.00) (0.39) (3.94) (39.76) (33.07) (22.83) 

ฉนัจดักำรและ
ตระเตรียมส่ิง
ต่ำงๆ เป็นอยำ่งดี
เพือ่หลีกเล่ียงกำร
กระท ำแบบ
เร่งด่วนหรือแบบ
ฉุกเฉิน 

 
 
1 0 15 97 94 47 

4.67 
(มำก) 

(0.39) (0.00) (5.91) (38.19) (37.01) (18.50) 

ฉนัเร่ิมตน้แต่ละ
สปัดำห์ดว้ย
เป้ำหมำยที่ชดัเจน
วำ่ ฉนัตอ้งกำรท ำ
อะไรใหส้ ำเร็จ 

 
0 0 15 91 102 46 

4.70 
(มำก) 

(0.00) (0.00) (5.91) (35.83) (40.16) (18.11) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.70 
(มาก) 
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 จำกตำรำงที่ 16 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมำยในใจ อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.70 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนรู้วำ่
ตนตอ้งกำรควำมส ำเร็จอะไรในชีวติ อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนเร่ิมตน้แต่ละสปัดำห์ดว้ยเป้ำหมำยที่
ชดัเจนวำ่ ตนตอ้งกำรท ำอะไรใหส้ ำเร็จ และอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนจดักำรและตระเตรียมส่ิงต่ำงๆ 
เป็นอยำ่งดีเพือ่หลีกเล่ียงกำรกระท ำแบบเร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉิน มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก 
โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.74, 4.70 และ 4.67 ตำมล ำดบั   

ตารางที ่17 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท ำส่ิงที่ส ำคญัก่อน 

อุปนิสัยที่ 3 
ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ฉนัมีวินยัในกำรท ำ
ตำมแผนต่ำงๆ (ไม่
ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่
ปล่อยเวลำให้สูญเปล่ำ 
และอ่ืนๆ) 

 
0 0 7 96 106 45 4.74 

(มาก) (0.00) (0.00) (2.76) (37.80) (41.73) (17.72) 

ฉนัไม่ยอมให้กิจกรรม
ต่ำงๆ ท่ีส ำคญัท่ีตอ้ง
ท ำในชีวิตหำยไป
เพรำะกิจกรรมท่ีวุ่น 
วำยอ่ืนๆ ในแต่ละวนั 

 
 
0 1 10 101 94 48 

4.70 
(มำก) 

(0.00) (0.39) (3.94) (39.76) (37.01) (18.90) 

ส่ิงต่ำงๆ ท่ีฉนัท ำทุก
วนัมีควำมหมำยและ 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้
ฉนัไปสู่เป้ำหมำยท่ีวำง
ไวใ้นชีวิต 

 
 
0 0 9 90 123 32 

4.70 
(มำก) 

(0.00) (0.00) (3.54) (35.43) (48.43) (12.60) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.72 
(มาก) 
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 จำกตำรำงที่ 17 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  ำส่ิงที่ส ำคญั
ก่อน อยูใ่นระดบัค่อนขำ้งมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.72 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนมีวนิยัใน
กำรท ำตำมแผนต่ำงๆ (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลำใหสู้ญเปล่ำ และอ่ืนๆ) อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็น
คนไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่ำงๆ ที่ส ำคญัที่ตอ้งท ำในชีวติหำยไปเพรำะกิจกรรมที่วุน่วำยอ่ืนๆ ในแต่ละวนั 
และอุปนิสยัยอ่ยส่ิงต่ำงๆ ที่ตนเองท ำทุกวนัมีควำมหมำย และเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยใหต้นไปสู่เป้ำหมำย
ที่วำงไวใ้นชีวติ มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.74, 4.70  และ 4.70  
ตำมล ำดบั 

ตารางที ่18 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 

อุปนิสัยที่ 4 
คดิแบบ 
ชนะ/ชนะ 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง
มาก 

มาก มากที่สุด 

ฉนัใหค้วำมส ำคญั
กบัควำมส ำเร็จของ
ผูอ่ื้นเท่ำๆ กบัของ
ฉนัเอง 

0 0 10 91 123 30 4.68 
(มำก) (0.00) (0.00) (3.94) (35.83) (48.43) (11.81) 

ฉนัใหค้วำมร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น 

0 0 10 79 131 34 4.74 
(มำก) (0.00) (0.00) (3.94) (31.10) (51.57) (13.39) 

เวลำแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ ฉนัพยำยำม
หำวธีิที่ท  ำใหทุ้ก
ฝ่ำยไดป้ระโยชน์ 

0 0 13 75 100 66 4.86 
(มำก) (0.00) (0.00) (5.12) (29.53) (39.37) (25.98) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.76 
(มาก) 

 จำกตำรำงที่ 18 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.76 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยที่เวลำแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ฉนัพยำยำม
หำวธีิที่ท  ำใหทุ้กฝ่ำยไดป้ระโยชน์ อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนใหค้วำมร่วมมือกบัผูอ่ื้น และอุปนิสยัยอ่ย
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กำรเป็นคนใหค้วำมส ำคญักบัควำมส ำเร็จของผูอ่ื้นเท่ำๆ กบัของฉนัเอง มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบั
มำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.86, 4.74 และ 4.68 ตำมล ำดบั 

ตารางที ่19 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ 

อุปนิสัยที่ 5 

เข้าใจผู้อื่นก่อน 
แล้วจึงให้ผู้อื่น
เข้าใจเรา 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง 

มาก 
มาก 

มาก
ที่สุด 

ฉนัเป็นคน
อ่อนไหวต่อ
ควำมรู้สึกของผูอ่ื้น 

0 1 12 69 94 78 4.93 
(มำก) (0.00) (0.39) (4.72) (27.17) (37.01) (30.71) 

ฉนัพยำยำมท ำ
ควำมเขำ้ใจถึง
มุมมองของผูอ่ื้น 

0 0 10 71 99 74 4.93 
(มำก) (0.00) (0.00) (3.94) (27.95) (38.98) (29.13) 

เวลำฟัง ฉนั
พยำยำมท ำควำม
เขำ้ใจผูพ้ดูจำก
มุมมองของผูพ้ดู 
ไม่ใช่แค่จำก
มุมมองของฉนั
เท่ำนั้น 

 
 
0 1 6 85 109 53 4.81 

(มำก) (0.00) (0.39) (2.36) (33.46) (42.91) (20.87) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.89 
(มาก) 

 จำกตำรำงที่ 19  พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.89 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็น
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คนอ่อนไหวต่อควำมรู้สึกของผูอ่ื้น อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น 
และอุปนิสยัยอ่ยที่เวลำฟัง ตนพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจผูพ้ดูจำกมุมมองของผูพ้ดู ไม่ใช่แค่จำกมุมมอง
ของตนเท่ำนั้น มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.93, 4.93 และ 4.81 ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 20 แสดงจ ำนวนร้อยละและค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสำนควำมต่ำง 

อุปนิสัยที่ 6 
ผนึกพลังประสาน 

ความต่าง 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง
มาก 

มาก มากที่สุด 

ฉนัใหค้วำมส ำคญั
และคน้หำส่ิงที่อยู่
ภำยในใจของผูอ่ื้น 

0 1 10 82 110 51 4.79 
(มำก) (0.00) (0.39) (3.94) (32.28) (43.31) (20.08) 

ฉนัเป็นคนที่มี
ควำมคิด
สร้ำงสรรคใ์นกำร
แสวงหำ
แนวควำมคิดและ
วธีิแกไ้ขปัญหำที่
แปลกใหม่และ
ดีกวำ่ 

0 1 10 91 102 50 4.75 
(มำก) (0.00) (0.39) (3.94) (35.83) (40.16) (19.69) 

ฉนัชอบกระตุน้ให้
ผูอ่ื้นแสดงควำม
คิดเห็น 

0 1 14 90 96 53 4.73 
(มำก) (0.00) (0.39) (5.51) (35.43) (37.80) (20.87) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.76 
(มาก) 

 จำกตำรำงที่ 20 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงั
ประสำนควำมต่ำง อยูใ่นระดบัค่อนขำ้งมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.76 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำร
เป็นคนใหค้วำมส ำคญัและคน้หำส่ิงที่อยูภ่ำยในใจของผูอ่ื้น อุปนิสยัยอ่ยอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนที่มี
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ควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรแสวงหำแนวควำมคิดและวธีิแกไ้ขปัญหำที่แปลกใหม่และดีกวำ่ และ
อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงควำมคิดเห็น มีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก โดย
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.79,4.75 และ 4.73 ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 21 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 

อุปนิสัยที่ 7 
ลับเลื่อย 

ให้คมอยู่เสมอ 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง
มาก 

มาก มากที่สุด 

ฉนัให้
ควำมส ำคญักบั
สุขภำพทำงกำย 
และควำมเป็นอยู่
ที่ดีของฉนั 

0 1 10 88 126 29 
4.68 
(มำก) 

(0.00) (0.39) (3.94) (34.65) (49.61) (11.42) 

ฉนัพยำยำมอยำ่ง
มำกที่จะสร้ำง
และปรับปรุง
ควำมสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 

0 1 8 59 107 79 5.00 
(มำก) (0.00) (0.39) (3.15) (23.23) (42.13) (31.10) 

ฉนัใชเ้วลำใน
กำรหำ
ควำมหมำยและ
ควำมสุขในชีวติ 

0 0 7 61 98 88 
5.05 
(มำก) 

(0.00) (0.00) (2.76) (24.02) (38.58) (34.65) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.91 
(มาก) 

 จำกตำรำงที่ 21 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.91 ในส่วนของอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนใชเ้วลำในกำรหำ
ควำมหมำยและควำมสุขในชีวติ อุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนพยำยำมอยำ่งมำกที่จะสร้ำงและปรับปรุง
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ควำมสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นมีค่ำเฉล่ียอุปนิสยัอยูใ่นระดบัมำก และอุปนิสยัยอ่ยกำรเป็นคนใหค้วำมส ำคญักบั
สุขภำพทำงกำยและควำมเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 5.05, 5.00 และ 4.68 ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 22 แสดงจ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉล่ียของระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนกลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคม และภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

กลุ่มอปุนิสัย 

ระดับอุปนิสัย 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย 

ค่อนข้าง
มาก 

มาก มากที่สุด 

อุปนิสยักลุ่ม 
ชยัชนะส่วนตน 
(อุปนิสยัที่ 1, 2, 3 
และอุปนิสยัที่ 7) 

0 0 5 55 149 45 4.75 
(มำก) (0.00) (0.00) (1.97) (21.65) (58.66) (17.72) 

อุปนิสยักลุ่ม 
ชยัชนะในสงัคม 
(อุปนิสยัที่ 4, 5, 6 
และอุปนิสยัที่ 7) 

0 0 5 40 141 68 4.83 
(มำก) (0.00) (0.00) (1.97) (15.75) (55.51) (26.77) 

ภำพรวมเจด็
อุปนิสยัพฒันำสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูง 
(อุปนิสยัที่ 1 ถึง
อุปนิสยัที่ 7) 

0 0 3 45 161 45 4.78 
(มำก) (0.00) (0.00) (1.18) (17.72) (63.39) (17.72) 

 จำกตำรำงที่ 22 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม  ภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีค่ำเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.83,4.78และ 4.75 ตำมล ำดบั   
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ตารางที ่23 แสดงสรุปค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 
และเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แยกแสดงรำยอุปนิสยั  

อุปนิสัย คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
บญัชีออมใจ 4.49 มำก 
ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 4.60 มำก 
อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 4.68 มำก 
อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมำยในใจ 4.70 มำก 
อุปนิสยัที่ 3 ท ำส่ิงที่ส ำคญัก่อน 4.72 มำก 
อุปนิสยัที่ 4  คิดแบบชนะ/ชนะ 4.76 มำก 
อุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ 4.89 มำก 
อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสำนควำมต่ำง 4.76 มำก 
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 4.91 มำก 
ภำพรวม 7 อุปนิสยัส ำหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 4.78 มำก 

 จำกตำรำงที่ 23 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำน้ีมีค่ำเฉล่ียระดบั อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยู่
เสมออุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ ภำพรวม 7 อุปนิสยัส ำหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่อุปนิสยัที่ 4คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสำนควำมต่ำง อุปนิสยัที่ 3 ท ำ
ส่ิงที่ส ำคญัก่อน อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมำยในใจอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ ควำมสมดุลใน
กำรด ำเนินชีวติ และบญัชีออมใจ อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.91,4.89,4.78,4.76,4.76, 
4.72,4.70,4.68,4.60  และ 4.49 ตำมล ำดบั 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอปุนิสัยพัฒนาสู่ ผู้มี
ประสิทธิผลสูงได้แก่ บัญชีออมใจ ความสมดลุในการด าเนินชีวิต  กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน
กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ ผู้มีประสิทธิผลสูง จ าแนกตามคุณลักษณะ
ทั่วไป 

 3.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
จ าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ ใช้วิธีของ Scheffe เพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยเป็นรายคู่  
(ตารางที2่4ถึงตารางที8่4) 

ตารางที่ 24 แสดงเลขที่ของสมมติฐำนที่ใชใ้นกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียสองกลุ่ม 
(t-Test) และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนแบบจ ำแนกทำงเดียว (One-wayANOVA) 

ปัจจัยที่น ามาวเิคราะห์ 
ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 

เพศ 1 2 3 4 5 
อำย ุ 6 7 8 9 10 
สถำนภำพสมรส 11 12 13 14 15 
ระดบักำรศึกษำสูงสุด 16 17 18 19 20 
อำยงุำน 21 22 23 24 25 
หน่วยงำนที่สงักดั 26 27 28 29 30 
ระดบัต ำแหน่งงำน 31 32 33 34 35 
อตัรำเงินเดือน 36 37 38 39 40 
จ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 41 42 43 44 45 
กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 46 47 48 49 50 
ประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือรำยไดเ้สริม 51 52 53 54 55 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 

56 57 58 59 60 

หมำยเหตุ A  แสดงถึง  บญัชีออมใจ 
  B  แสดงถึง  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
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  C  แสดงถึง  กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน (อุปนิสยัที่ 1, 2, 3 และอุปนิสยัที่ 7) 
  D  แสดงถึง  กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสังคม (อุปนิสยัที่ 4, 5, 6 และอุปนิสยัที่ 7)  
  E  แสดงถึง  ภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสยั 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7) 

สมมติฐานที ่1 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั จะมีระดบับญัชีออมใจ
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

ตารางที ่25.1-25.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ ำแนกตำมเพศ 

ตารางที ่25.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 160 4.50 0.672 0.053 
หญิง 94 4.48 0.682 0.070 

ตารางที่ 25.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test 
for Equality of Variances 

t-Test 
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.410 0.522 0.202 252 0.840 
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 จำกตำรำงที่ 25 พบวำ่ พนกังำนชำยมีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจมำกกวำ่พนกังำนหญิงเม่ือ
ทดสอบควำมแปรปรวนโดยพิจำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 
0.410 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยั  
โดยพจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.840 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 
0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั(มหำชน) มีเพศ
แตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่2 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั จะมีระดบัความสมดุล
ในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที  จ  ากดั (มหาชน)  
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที  จ  ากดั (มหาชน)  
          ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 

ตารางที่ 26.1-26.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 
จ ำแนกตำมเพศ 

ตารางที ่26.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 160 4.64 0.677 0.054 
หญิง 94 4.53 0.645 0.067 
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ตารางที่ 26.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

ความสมดุล 
ในการด าเนิน

ชีวิต 

Levene’s Test 
for Equality of Variances 

t-Test 
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.442 0.507 1.245 252 0.214 

 จำกตำรำงที่ 26 พบวำ่ พนกังำนชำยมีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติมำกกวำ่
พนกังำนหญิง เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพิจำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances 
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.507 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0

ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย
พจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.214 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีเพศแตกต่ำง
กนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่3 

 ผูศ้กึษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 27.1-27.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
จ ำแนกตำมเพศ 

ตารางที่ 27.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
เพศ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับอุปนิสัย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 160 4.74 0.483 0.038 
หญิง 94 4.78 0.545 0.056 

 

ตารางที ่27.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่ม 
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test 
for Equality of Variances 

t-Test 
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.392 0.239 -0.711 252 0.478 

 จำกตำรำงที่ 27 พบวำ่ พนกังำนหญิงมีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมำกกวำ่
พนกังำนชำย เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพิจำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances 
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.239  ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0

ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย
พจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.478  ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีเพศแตกต่ำง
กนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่4 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนัจะมีระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่95%หรือระดบันยัส าคญั0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 

ตารางที่ 28.1-28.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
จ ำแนกตำมเพศ 

ตารางที่ 28.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
เพศ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับอุปนิสัย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ชาย 160 4.80 0.513 0.041 
หญิง 94 4.88 0.552 0.057 

ตารางที่ 28.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่ม 
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test 
for Equality of Variances 

t-Test 
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.477 0.490 -1.155 252 0.249 

 จำกตำรำงที่ 28 พบวำ่ พนกังำนหญิงมีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม
มำกกวำ่พนกังำนชำย เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.490 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบคำ่เฉล่ียระดบั
อุปนิสยัโดยพจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.249 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 
ที่มีเพศแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่5 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั จะมีระดบัภาพรวมเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุดแตกต่างกนั 

  
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั 
          มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั 
          มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

ตารางที ่29.1-29.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง จ ำแนกตำมเพศ 

ตารางที ่29.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
เพศ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับอุปนิสัย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ชำย 160 4.75 0.458 0.036 
หญิง 94 4.81 0.509 0.053 

ตารางที ่29.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 
ระดับภาพรวม
เจ็ดอุปนิสัย
พัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.447 0.504 -0.940 252 0.348 

 จำกตำรำงที่ 29 พบวำ่ พนกังำนหญิงมีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มำกกวำ่พนกังำนชำย เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพิจำรณำจำก Levene’s Test for 
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Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.504 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบ
ค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.348 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีเพศแตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่ำง
กนั 

สมมติฐานที ่6 
 ผูศ้ึกษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยแุตกต่ำงกนัจะมีระดบับญัชี

ออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
          ที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 

ตารางที ่30.1-30.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ ำแนกตำมอำย ุ

ตารางที ่30.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ไม่เกิน 30 ปี 61 4.40 0.621 0.080 
31-35 ปี 70 4.50 0.754 0.090 
36-40 ปี 45 4.50 0.626 0.093 

มากกวา่ 40 ปีขึ้นไป 78 4.55 0.671 0.076 
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ตารางที่ 30.2 การทดสอบความแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.334 3 250 0.264 

ตารางที่ 30.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม .754 3 0.251 0.550 0.649 
ภำยในกลุ่ม 114.290 250 0.457   

รวม 115.045 253    

 จำกตำรำงที่ 30 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจสูงที่สุด 
และพนกังำนทีมี่อำยไุม่เกิน 30 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนได้
ค่ำ Sig. เท่ำกบั 0.264 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐำน H0

ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้ำ่ 
Sig. เท่ำกบั 0.649 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำนH0ที่วำ่ 
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยแุตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่7 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั จะมีระดบัความสมดุล
ในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอาย ุแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 

 
 



 

53 

ตารางที ่31.1-31.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 
จ ำแนกตำมอำย ุ

ตารางที่ 31.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

ไม่เกิน 30 ปี 61 4.60 0.728 0.093 
31-35 ปี 70 4.50 0.720 0.086 
36-40 ปี 45 4.65 0.568 0.085 

มำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป 78 4.66 0.619 0.070 

ตารางที ่31.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.485 3 250 0.219 

ตารางที่ 31.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.021 3 0.340 0.764 0.515 
ภำยในกลุ่ม 111.286 250 0.445   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 31 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำร
ด ำเนินชีวติสูงที่สุด และพนกังำนที่มีอำย ุ31-35 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติต ่ำ
ที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.219 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนด
ไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำร
ทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.515 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำย ุแตกต่ำงกนั มีระดบั
ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่8 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอาย ุแตกต่างกนั  
         มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั 
           มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 32.1-32.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
จ ำแนกตำมอำย ุ

ตารางที่ 32.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ไม่เกิน 30 ปี  61 4.79 0.536 0.069 

31-35 ปี 70 4.68 0.542 0.065 
36-40 ปี 45 4.72 0.426 0.064 

มำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป 78 4.81 0.491 0.056 

ตารางที่ 32.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะส่วนตน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.472 3 250 0.223 
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ตารางที่ 32.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.807 3 0.269 1.050 0.371 
ภำยในกลุ่ม 64.079 250 0.256   

รวม 64.886 253    

 จำกตำรำงที่ 32 พบวำ่ พนกังำนที่มีมำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนสูงที่สุด และพนกังำนที่มีอำย ุ31-35 ปี  มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่ำ
ที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.223 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนด
ไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำร
ทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.371 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยแุตกต่ำงกนั มีระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่9 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั 
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ตารางที ่33.1-33.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
จ ำแนกตำมอำย ุ

ตารางที ่33.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ไม่เกิน 30 ปี  61 4.85 0.528 0.068 

31-35 ปี 70 4.77 0.597 0.071 
36-40 ปี 45 4.83 0.467 0.070 

มำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป 78 4.87 0.500 0.057 

ตารางที ่33.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.756 3 250 0.156 

ตารางที ่33.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.411 3 0.137 0.488 0.691 
ภำยในกลุ่ม 70.205 250 .281   

รวม 70.616 253    

 จำกตำรำงที่ 33 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคม สูงที่สุด และพนกังำนที่มีอำย ุ31-35 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสังคม 
ต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.156 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ีชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำ
กำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.691 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนด
ไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยแุตกต่ำงกนั มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่10 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนัจะมีระดบัภาพรวมเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 4 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายแุตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

ตารางที่ 34.1-34.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ 
ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ ำแนกตำมอำย ุ

ตารางที ่34.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุ (ปี) 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ไม่เกิน 30 ปี  61 4.80 0.494 0.063 

31-35 ปี 70 4.71 0.517 0.062 
36-40 ปี 45 4.76 0.419 0.062 

มำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไป 78 4.82 0.460 0.052 

 

ตารางที ่34.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวม 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.679 3 250 0.172 



 

58 

ตารางที่ 34.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.510 3 0.170 0.745 0.526 
ภำยในกลุ่ม 57.091 250 .228   

รวม 57.601 253    

 จำกตำรำงที่ 34 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีขึ้นไปมีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงที่สุด และพนกังำนที่มีอำย ุ31-35 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.172ซ่ึงมำกกวำ่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งส่ี
ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.526 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 
ที่มีอำยแุตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่11 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนั จะมี
ระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
                     มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั   

 

 

 



 

59 

ตารางที3่5.1-35.4 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 

ตารางที่ 35.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
สถานภาพ
สมรส 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

โสด 91 4.33 0.631 0.066 
สมรส 159 4.58 0.679 0.054 

หยำ่/หมำ้ย 4 4.92 0.833 0.417 

ตารางที ่35.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.509 2 251 0.602 

ตารางที3่5.3กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 4.255 2 2.127 4.820 0.009* 
ภำยในกลุ่ม 110.790 251 0.441   

รวม 115.045 253    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ตารางที ่35.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ Scheffe’s Multiple Contrast 
สถานภาพสมรส 

(i) 
สถานภาพสมรส 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

โสด สมรส -0.247 0.087 0.020* 
 หยำ่/หมำ้ย  -0.587 0.339 0.226 

สมรส หยำ่/หมำ้ย -0.340 0.336 0.600 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05  

 จำกตำรำงที่ 35 พบวำ่ พนกังำนที่มีสถำนภำพหยำ่/หมำ้ย มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ สูงที่สุด 
และพนกังำนทีมี่สถำนภำพโสด มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนได้
ค่ำ Sig. เท่ำกบั 0.602 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่
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ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1 ที่วำ่
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่ำง
กนั จึงท ำกำรกำรเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของ
ระดบัอุปนิสยัรำยคู่ ผลปรำกฏวำ่ พนกังำนที่มีสถำนภำพโสดกบัพนกังำนที่มีสถำนภำพสมรสแตกต่ำง
กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ และพนกังำนทีมี่สถำนภำพโสดมีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจนอ้ยกวำ่
พนกังำนที่มีสถำนภำพสมรส โดยมีผลต่ำงค่ำเฉล่ียเท่ำกบั0.247 

สมมติฐานที่ 12 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั จะมี
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่36.1-36.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนก 
ตำมสถำนภำพสมรส 

ตารางที่ 36.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
สถานภาพ
สมรส 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

โสด 91 4.47 0.690 0.072 
สมรส 159 4.66 0.647 0.051 

หยำ่/หมำ้ย 4 4.92 0.500 0.250 
 

ตารางที ่36.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.280 2 251 0.756 

 

ตารางที ่36.3กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 2.543 2 1.271 2.907 0.056 
ภำยในกลุ่ม 109.764 251 0.437   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 36 พบวำ่ พนกังำนที่มีสถำนภำพหยำ่/หมำ้ย มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำร
ด ำเนินชีวติ สูงที่สุด และพนกังำนที่มีสถำนภำพโสด มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ต  ่ำ
ที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.756  ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนด
ไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำร
ทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.056 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีสถำนภำพสมรส
แตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่13 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั จะ
มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

ตารางที ่37.1-37.4 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
สถำนภำพสมรส 

ตารางที่ 37.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
สถานภาพ
สมรส 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

โสด 91 4.58 0.517 0.054 
สมรส 159 4.86 0.475 0.038 

หยา่/หมา้ย 4 4.71 0.484 0.242 

 

ตารางที่ 37.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.354 2 251 0.703 
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ตารางที ่37.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 4.495 2 2.247 9.341 0.000* 
ภำยในกลุ่ม 60.391 251 0.241   

รวม 64.886 253    
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ตารางที ่37.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ Scheffe’s Multiple Contrast 
สถานภาพสมรส 

(i) 
สถานภาพสมรส 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

โสด สมรส -0.278 0.064 0.000* 
 หยำ่/หมำ้ย -0.131 0.251 0.872 

สมรส หยำ่/หมำ้ย 0.147 0.248 0.839 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 จากตารางที่ 37 พบวา่ พนกังานที่มีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะส่วนตนสูงที่สุด และพนกังานที่มีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
ต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.703 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่
ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0ที่วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสามชุดไม่แตกต่างกนั จึง
ท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่
ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณ
โดยวิธี Scheffe เพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่ 
พนกังานที่มีสถานภาพโสดกบัพนกังานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
พนกังานที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่พนกังานที่มี
สถานภาพสมรส โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.278 
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สมมติฐานที ่14 

 ผู้ศึกษาเช่ือว่าพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมี
ระดับกลุ่มอปุนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม แตกต่างกัน จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมั่น 95% หรือ
ระดับนัยส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

ตารางที ่38.1 -38.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสังคม 
จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 

ตารางที ่38.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
สถานภาพ
สมรส 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

โสด 91 4.75 0.539 0.056 
สมรส 159 4.87 0.522 0.041 

หยำ่/หมำ้ย 4 5.00 0.436 0.218 
 

ตารางที่ 38.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.449 2 251 0.639 
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ตารางที ่38.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.881 2 0.441 1.586 0.207 
ภำยในกลุ่ม 69.735 251 0.278   

รวม 70.616 253    

 จำกตำรำงที่ 38 พบวำ่ พนกังำนที่มีสถำนภำพหยำ่/หมำ้ย มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคมสูงที่สุดและพนกังำนที่มีสถำนภำพโสด มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคมต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.172 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึง
ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.526 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีสถำนภำพ
สมรส แตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที่ 15 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั จะมี
ระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
            มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
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ตารางที ่39.1-39.4 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั 
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ  ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 

ตารางที่ 39.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
สถานภาพ
สมรส 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

โสด 91 4.67 0.488 0.051 
สมรส 159 4.83 0.462 0.037 

หยำ่/หมำ้ย 4 4.87 0.469 0.234 

ตารางที ่39.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.761 2 251 0.468 
 

ตารางที ่39.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.696 2 0.848 3.808 0.023* 
ภำยในกลุ่ม 55.905 251 0.223   

รวม 57.601 253    
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ตารางที่ 39.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ Scheffe’s Multiple Contrast 
สถานภาพสมรส 

(i) 
สถานภาพสมรส 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

โสด สมรส -0.169 0.062 0.025* 
 หยำ่/หมำ้ย -0.203 0.241 0.701 

สมรส หยำ่/หมำ้ย -0.034 0.239 0.990 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 จำกตำรำงที่ 39 พบวำ่ พนกังำนที่มีสถำนภำพหยำ่/หมำ้ย มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงที่สุด และพนกังำนที่มีสถำนภำพโสด มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็
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อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.468 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.023 ซ่ึง
นอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนั มีระดบัอุภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรกำรเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
ค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรำยคู่ ผลปรำกฏวำ่ พนกังำนที่มีสถำนภำพโสดกบัพนกังำนที่มีสถำนภำพ
สมรสแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ และพนกังำนที่มีสถำนภำพโสดมีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวม
เจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวำ่พนกังำนที่มีสถำนภำพสมรส โดยมีผลต่ำงค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั  0.169 

สมมติฐานที ่16 
ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีระดบักำรศึกษำสูงสุดแตกต่ำงกนั 

จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั  
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ตารางที ่40.1-40.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ 
จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด 

ตารางที ่40.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ ปวช. 5 4.20 0.767 0.343 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 14 3.95 0.450 0.120 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 62 4.30 0.626 0.080 

ปริญญำตรี 113 4.55 0.725 0.068 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 60 4.74 0.526 0.068 

ตารางที่ 40.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.187 4 249 0.014 

 จำกตำรำงที่ 40 พบวำ่ พนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออม
ใจ สูงที่สุด และพนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำ ปวช. หรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ ต ่ำที่สุด 
เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.014 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุดแตกต่ำงกนั จึงไม่ท ำกำร
ทดสอบค่ำเฉล่ียต่อ  

สมมติฐานที ่17 

ผูศ้ึกษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)  ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 

ตารางที ่41.1-41.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
ระดบักำรศึกษำสูงสุด 

ตารางที่ 41.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ ปวช. 5 4.33 0.527 0.236 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 14 4.29 0.568 0.152 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 62 4.61 0.681 0.086 

ปริญญำตรี 113 4.58 0.715 0.067 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 60 4.71 0.567 0.073 

 
ตารางที ่41.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.186 4 249 0.071 
 

ตารางที่ 41.3กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 2.518 4 0.630 1.428 0.225 
ภำยในกลุ่ม 109.789 249 0.441   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 41 พบวำ่ พนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี มีค่ำเฉล่ียระดบัควำม
สมดุลในกำรด ำเนินชีวติ สูงที่สุด  และพนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำ ปวช. หรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.071 ซ่ึง
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มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งหำ้ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.225 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0  ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีระดบักำรศึกษำสูงสุดแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติไม่
แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่18 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด 
           แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

ตารางที ่42.1-42.4 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด 

ตารางที่ 42.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ ปวช. 5 4.58 0.755 0.337 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 14 4.49 0.558 0.149 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 62 4.64 0.501 0.064 

ปริญญำตรี 113 4.80 0.519 0.049 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 60 4.86 0.417 0.054 
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ตารางที ่42.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.249 4 249 0.291 
 

ตารางที ่42.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 2.770 4 0.693 2.776 0.028* 
ภำยในกลุ่ม 62.116 249 0.249   

รวม 64.886 253    
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ตารางที่ 42.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับการศึกษาสูงสุด

(i) 
ระดับการศึกษาสูงสุด

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

ต ่ำกวำ่ ปวช. ปวช. หรือเทียบเท่ำ 0.089 0.260 0.732 
 ปวส. หรืออนุปริญญำ -0.058 0.232 0.804 
 ปริญญำตรี -0.215 0.228 0.348 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.276 0.232 0.236 

ปวช. หรือเทียบเท่ำ ปวส. หรืออนุปริญญำ -0.147 0.148 0.321 
 ปริญญำตรี -0.304  0.142 0.033* 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.366 0.148 0.014* 

ปวส. หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี -0.157 0.079 0.048* 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.219 0.090 0.016* 

ปริญญำตรี สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.062 0.080 0.439 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 จำกตำรำงที่ 42 พบวำ่ พนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด และพนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำ ปวช. หรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.291 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
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ขอ้มูลทั้งหำ้ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.028 ซ่ึงนอ้ย
กวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั 
(มหำชน) ที่มีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่ำงกนั จึงท ำกำร
กำรเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยั
รำยคู่ ผลปรำกฏวำ่  

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า กบัพนกังานที่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า มี
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีโดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.304  

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า กบัพนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.366 

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา กบัพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา ปวส. หรือ
อนุปริญญา มีคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.157 

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา กบัพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา ปวส. หรือ
อนุปริญญามีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.219 

สมมติฐานที ่19 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด 
แตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

ตารางที ่43.1-43.4แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด 

ตารางที ่43.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ ปวช. 5 4.75 0.786 0.352 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 14 4.58 0.494 0.132 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 62 4.72 0.490 0.062 

ปริญญำตรี 113 4.85 0.569 0.053 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 60 4.97 0.435 0.056 

ตารางที่ 43.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.493 4 249 0.205 

ตารางที ่43.3 การทดสอบค่าเฉลี่ย 

แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 
ระหวำ่งกลุ่ม 2.951 4 0.738 2.715 0.031* 
ภำยในกลุ่ม 67.665 249 0.272   

รวม 70.616 253    
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตารางที ่43.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับการศึกษาสูงสุด

(i) 
ระดับการศึกษาสูงสุด

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

ต ่ำกวำ่ ปวช. ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 

ปริญญำตรี 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 

0.167 
0.034 
-0.102 
-0.222 

0.272 
0.242 
0.238 
0.243 

0.540 
0.890 
0.670 
0.361 

ปวช. หรือเทียบเท่ำ ปวส. หรืออนุปริญญำ -0.133 0.154 0.389 
 ปริญญำตรี -0.268 0.148 0.070 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.389 0.155 0.013* 

ปวส. หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี -0.135 0.082 0.102 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.256 0.094 0.007* 

ปริญญำตรี สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.120 0.083 0.149 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 จากตารางที่ 43 พบวา่ พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม สูงที่สุด  และพนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ต ่าที่สุด เม่ือทดสอบความแปรปรวนไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.205 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0ที่วา่ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งหา้ชุดไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.031 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 ที่วา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท า
การการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffeเพือ่ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบั
อุปนิสยัรายคู่ ผลปรากฏวา่  

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า กบัพนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า 
มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.389 
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- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา กบัพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา ปวส. หรือ
อนุปริญญามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.256 

สมมติฐานที ่20 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  

         ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั         

ตารางที ่44.1-44.4  แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั 
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ  ำแนกตำมระดบักำรศึกษำสูงสุด 

ตารางที ่44.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ ปวช. 5 4.66 0.742 0.332 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 14 4.54 0.427 0.114 
ปวส. หรืออนุปริญญำ 62 4.67 0.466 0.059 

ปริญญำตรี 113 4.81 0.508 0.048 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 60 4.89 0.378 0.049 
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ตารางที ่44.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.131 4 249 0.077 
 

ตารางที ่44.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 2.528 4 0.632 2.857 0.024* 
ภำยในกลุ่ม 55.074 249 0.221   

รวม 57.601 253    
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ตารางที ่44.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ระดับการศึกษาสูงสุด

(i) 
ระดับการศึกษาสูงสุด

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

ต ่ำกวำ่ ปวช. ปวช. หรือเทียบเท่ำ 0.120 0.245 0.626 
 ปวส. หรืออนุปริญญำ -0.009 0.219 0.968 
 ปริญญำตรี -0.150 0.215 0.485 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.234 0.219 0.286 

ปวช. หรือเทียบเท่ำ ปวส. หรืออนุปริญญำ -0.128 0.139 0.357 
 ปริญญำตรี -0.270 0.133 0.044* 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.354 0.140 0.012 

ปวส. หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี -0.142 0.074 0.058 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.225 0.085 0.009* 

ปริญญำตรี สูงกวำ่ปริญญำตรี -0.084 0.075 0.265 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 จำกตำรำงที่ 44 พบวำ่ พนกังำนที่มีระดบักำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวม
เจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงที่สุด  และพนกังำนทีมี่ระดบักำรศึกษำ ปวช. หรือเทียบเท่ำ 
มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวน
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.077 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0
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ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ 
Sig. เท่ำกบั 0.024 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1 ที่วำ่
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงกนั จึงท ำกำรกำรเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพือ่ทดสอบควำม
แตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรำยคู่ ผลปรำกฏวำ่  

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า กบัพนกังานที่มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า มี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.270 

- พนกังานที่มีระดบัการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา กบัพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพนกังานทีมี่ระดบัการศึกษา ปวส. หรือ
อนุปริญญามีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ยกวา่พนกังานที่มีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.225 

สมมติฐานที ่21 
ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยงุำนแตกต่ำงกนั จะมีระดบั

บญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
          มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่45.1-45.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ ำแนกตำมอำยงุำน 

ตารางที่ 45.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-5  ปี 74 4.34 0.718 0.084 
6-10  ปี 83 4.59 0.653 0.072 
11-15  ปี 30 4.49 0.617 0.113 
16-20  ปี 28 4.60 0.547 0.103 

มำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป 39 4.51 0.733 0.117 

ตารางที่ 45.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.736 4 249 0.569 

ตารางที ่45.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 2.877 4 0.719 1.597 0.176 
ภำยในกลุ่ม 112.168 249 0.450   

รวม 115.045 253    

 จำกตำรำงที่ 45 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยงุำน 16-20 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจสูงที่สุด และ
พนกังำนที่มีอำยงุำน 1-5 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.569 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 
0.176 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ พนกังำน
บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยงุำนแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่22 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั จะมีระดบั
ความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 
0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 

สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
  มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่46.1 -46.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
อำยงุำน 

ตารางที่ 46.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-5  ปี 74 4.49 0.709 0.082 
6-10  ปี 83 4.66 0.675 0.074 
11-15  ปี 30 4.61 0.568 0.104 
16-20  ปี 28 4.62 0.613 0.116 

มำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป 39 4.67 0.675 0.108 

ตารางที ่46.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุล 

ในการด าเนินชีวิต 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.550 4 249 0.699 



 

80 

ตารางที่ 46.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.426 4 0.357 0.801 0.526 
ภำยในกลุ่ม 110.881 249 0.445   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 46 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยงุำนมำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลใน
กำรด ำเนินชีวติ สูงที่สุด และพนกังำนที่มีอำยงุำน 1-5 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 
ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.699 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึง
ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.526 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยงุำน
แตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั 

 

สมมติฐานที ่23 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั จะมีระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
  มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตารางที ่47.1-47.3แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
จ ำแนกตำมอำยงุำน 

ตารางที่ 47.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-5  ปี 74 4.66 0.521 0.061 
6-10  ปี 83 4.79 0.508 0.056 
11-15  ปี 30 4.73 0.438 0.080 
16-20  ปี 28 4.82 0.555 0.105 

มำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป 39 4.82 0.483 0.077 
 

ตารางที ่47.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะส่วนตน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.497 4 249 0.738 
 

ตารางที ่47.3กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.143 4 0.286 1.116 0.349 
ภำยในกลุ่ม 63.743 249 0.256   

รวม 64.886 253    

 จำกตำรำงที่ 47 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยงุำน 16-20 ปี และพนกังำนที่มีอำยงุำนมำกกวำ่ 20 ปีขึ้น
ไป มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุดเท่ำกนั และพนกังำนที่มีอำยงุำน1-5 ปี มี
ค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 
0.738 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้น  จึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุด ไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.349 ซ่ึงมำกกวำ่ ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่
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พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยงุำนแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วน
ตนไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่24 
ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)ที่มีอายงุานแตกต่างกนัจะมีระดบั

กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยั 
ส าคญั .05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั   

มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

ตารางที ่48.1-48.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ ำแนก
ตำมอำยงุำน 

ตารางที่ 48.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-5  ปี 74 4.72 0.543 0.063 
6-10  ปี 83 4.91 0.520 0.057 
11-15  ปี 30 4.79 0.498 0.091 
16-20  ปี 28 4.89 0.545 0.103 

มำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป 39 4.86 0.516 0.083 
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ตารางที่ 48.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.468 4 249 0.759 

ตารางที ่48.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.575 4 0.394 1.420 0.228 
ภำยในกลุ่ม 69.041 249 0.277   

รวม 70.616 253    

 จำกตำรำงที่ 48 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยงุำน 6-10 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม สูงที่สุด และพนกังำนที่มีอำยงุำน 1-5 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ต ่ำ
ที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.759 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนด
ไว ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุดไม่แตกต่ำงกนัจึงท ำกำร
ทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.228 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอำยงุำนแตกต่ำงกนั มี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่25 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั จะมีระดบั
ภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมตฐิานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 5 ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอายงุานแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
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ตารางที ่49.1-49.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ 
ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ ำแนกตำมอำยงุำน 

ตารางที่ 49.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อายุงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
1-5  ปี 74 4.68 0.489 0.057 
6-10  ปี 83 4.83 0.471 0.052 
11-15  ปี 30 4.75 0.418 0.076 
16-20  ปี 28 4.83 0.530 0.100 

มำกกวำ่ 20  ปีขึ้นไป 39 4.83 0.465 0.075 
 

ตารางที ่49.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวม 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้
มีประสิทธิผลสูง 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.755 4 249 0.556 

 
ตารางที ่49.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 

แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.024 4 0.256 1.127 0.344 
ภำยในกลุ่ม 56.577 249 0.227   

รวม 57.601 253    
 จำกตำรำงที่ 49 พบวำ่ พนกังำนที่มีอำยงุำน 6-10 ปี พนกังำนที่มีอำยงุำน 16-20 ปี และพนกังำน
ที่มีอำยงุำนมำกกวำ่ 20 ปีขึ้นไป มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูง
ที่สุดเท่ำกนั และพนกังำนทีมี่อำยงุำน 1-5 ปี มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.556 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งหำ้ชุด
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ไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบคำ่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.344 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั 
(มหำชน) ที่มีอำยงุำนแตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่ำง
กนั 

สมมติฐานที ่26 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีหน่วยงำนที่สงักดัแตกต่ำงกนั 

จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

ตารางที ่50.1-50.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สงักดั 

ตารางที ่50.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

หน่วยงานที่สังกดั 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ศูนยต์อนนอก 85 4.46 0.657 0.071 
ศูนยต์อนใน 56 4.41 0.673 0.090 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ 67 4.59 0.639 0.078 
ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล 16 4.50 0.861 0.215 

ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด 8 4.63 0.677 0.239 
ศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน 8 4.67 0.735 0.260 

ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ 14 4.40 0.753 0.201 
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ตารางที่ 50.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.623 6 247 0.711 
 

ตารางที่ 50.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.562 6 0.260 0.567 0.757 
ภำยในกลุ่ม 113.483 247 0.459   

รวม 115.045 253    

 จำกตำรำงที่ 50 พบวำ่ พนกังำนที่สงักดัศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจสูงที่สุด 
และพนกังำนที่สงักดัศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำม
แปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.711 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งเจด็ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบั
อุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.757 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีหน่วยงำนที่สงักดัแตกต่ำงกนั มีระดบั
บญัชีออมใจ ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่27 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุด แตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดั 
           แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
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  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดั 
           แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 

ตารางที ่51.1-51.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
หน่วยงำนที่สงักดั 

ตารางที่ 51.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

หน่วยงานที่สังกดั 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ศูนยต์อนนอก 85 4.65 0.643 0.070 
ศูนยต์อนใน 56 4.65 0.683 0.091 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ 67 4.50 0.657 0.080 
ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล 16 4.48 0.655 0.164 

ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด 8 4.67 0.436 0.154 
ศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน 8 4.67 0.777 0.275 

ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ 14 4.67 0.877 0.234 
 

ตารางที่ 51.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุล 

ในการด าเนินชีวิต 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.116 6 247 0.353 
 

ตารางที ่51.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.392 6 0.232 0.517 0.795 
ภำยในกลุ่ม 110.914 247 0.449   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 51 พบวำ่ พนกังำนที่สงักดัศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด พนกังำนสงักดัศูนยบ์ริหำร
หน้ีสิน และพนกังำนที่สงักดัศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 
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สูงที่สุดเท่ำกนั และพนกังำนที่สงักดัศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ
ต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.353 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งเจด็ชุดไม่แตกต่ำงกนั จึง
ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.795 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั(มหำชน) ที่มีหน่วยงำนที่
สงักดัแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั   

สมมติฐานที ่28 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตารางที ่52.1-52.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
หน่วยงำนที่สงักดั 

ตารางที่ 52.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

หน่วยงานที่สังกดั 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ศูนยต์อนนอก 85 4.74 0.475 0.052 
ศูนยต์อนใน 56 4.77 0.474 0.063 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ 67 4.75 0.579 0.071 
ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล 16 4.76 0.400 0.100 

ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด 8 4.71 0.218 0.077 
ศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน 8 4.90 0.443 0.156 

ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ 14 4.71 0.740 0.198 

ตารางที่ 52.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะส่วนตน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.456 6 247 0.003 

 จำกตำรำงที่ 52 พบวำ่ พนกังำนที่สงักดัศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะส่วนตนสูงที่สุด และพนกังำนที่สงักดัศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด และพนกังำนที่สงักดัศูนย์
โทรศพัทส์ำธำรณะ มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่ำที่สุดเท่ำกนั เม่ือทดสอบควำม
แปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งเจด็ชุดแตกต่ำงกนัจึงไม่ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียต่อ  

สมมติฐานที ่29 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

ตารางที ่53.1-53.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ ำแนก
ตำมหน่วยงำนที่สงักดั 

ตารางที่ 53.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

หน่วยงานที่สังกดั 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

ศูนยต์อนนอก 85 4.80 0.498 0.054 
ศูนยต์อนใน 56 4.86 0.468 0.063 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ 67 4.83 0.587 0.072 
ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล 16 4.91 0.455 0.114 

ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด 8 4.92 0.365 0.129 
ศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน 8 4.97 0.429 0.152 

ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ 14 4.63 0.816 0.218 

ตารางที่ 53.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.246 6 247 0.040 

 จำกตำรำงที่ 53 พบวำ่ พนกังำนที่สงักดัศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคม สูงที่สุด และพนกังำนที่สงักดัศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ  มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะในสงัคม ต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.040 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งเจด็ชุด
แตกต่ำงกนัจึงไม่ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียต่อ 
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สมมติฐานที ่30 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดั แตกต่างกนั 
จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 7 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั 
 มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่54.1-54.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง จ  ำแนกตำมหน่วยงำนที่สงักดั 

ตารางที ่54.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

หน่วยงานที่สังกดั 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ศูนยต์อนนอก 85 4.76 0.437 0.047 
ศูนยต์อนใน 56 4.80 0.417 0.056 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ 67 4.78 0.551 0.067 
ศูนยส่ื์อสำรขอ้มูล 16 4.79 0.422 0.105 

ศูนยก์ำรขำยและกำรตลำด 8 4.79 0.228 0.080 
ศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน 8 4.90 0.345 0.122 

ศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ 14 4.64 0.767 0.205 
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ตารางที ่54.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวม 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.628 6 247 0.002 

 จำกตำรำงที่ 54 พบวำ่ พนกังำนที่สงักดัศูนยบ์ริหำรหน้ีสิน มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยั
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงที่สุด และพนกังำนที่สงักดัศูนยโ์ทรศพัทส์ำธำรณะ มีค่ำเฉล่ียระดบั
ภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 
0.002 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้งเจด็ชุดแตกต่ำงกนั จึงไม่ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียต่อ 

สมมติฐานที่ 31 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีระดบัต ำแหน่งงำน แตกต่ำงกนั 

จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 

 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  

 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุด แตกต่างกนั 

 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 

           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่55.1-55.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ ำแนกตำมระดบัต ำแหน่งงำน 

ตารางที่ 55.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับต าแหน่งงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
พนกังำนทัว่ไป 239 4.47 0.679 0.044 

ผูจ้ดักำร 12 4.86 0.481 0.139 
ผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือ

เทียบเท่ำ 
3 4.56 0.694 0.401 

ตารางที่ 55.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.246 2 251 0.108 

ตารางที ่55.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.722 2 0.861 1.907 0.151 
ภำยในกลุ่ม 113.322 251 0.451   

รวม 115.045 253    

 จำกตำรำงที่ 55 พบวำ่ พนกังำนระดบัผูจ้ดักำร มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจมำกที่สุด  และ
พนกังำนทัว่ไป มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจนอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกร
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.108 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่
ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.151 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ 
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีระดบัต ำแหน่งงำนแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่
แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที3่2 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงาน แตกต่างกนั 
จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่56.1-56.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
ระดบัต ำแหน่งงำน 

ตารางที ่56.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับต าแหน่งงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
พนกังำนทัว่ไป 239 4.59 0.669 0.043 

ผูจ้ดักำร 12 4.81 0.658 0.190 
ผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือ

เทียบเท่ำ 
3 4.33 0.333 0.192 

ตารางที ่56.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุล 

ในการด าเนินชีวิต 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.137 2 251 0.322 
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ตารางที่ 56.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.733 2 0.366 0.824 0.440 
ภำยในกลุ่ม 111.574 251 0.445   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 56 พบวำ่ พนกังำนระดบัผูจ้ดักำร มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ
มำกที่สุด  และพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำร
ด ำเนินชีวตินอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.322 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูล
ทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบคำ่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.440 ซ่ึงมำกกวำ่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั 
(มหำชน) ที่มีระดบัต ำแหน่งงำนแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติไม่แตกต่ำงกนั 

 

สมมติฐานที ่33 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
จะมีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
          มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตารางที ่57.1-57.3แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
ระดบัต ำแหน่งงำน 

ตารางที่ 57.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับต าแหน่งงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
พนกังำนทัว่ไป 239 4.76 0.508 0.033 

ผูจ้ดักำร 12 4.75 0.426 0.123 
ผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือ

เทียบเท่ำ 
3 4.22 0.502 0.290 

ตารางที ่57.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัย 

กลุ่มชัยชนะส่วนตน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.363 2 251 0.696 
ตารางที่ 57.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 

แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 
ระหวำ่งกลุ่ม 0.857 2 0.429 1.680 0.188 
ภำยในกลุ่ม 64.029 251 0.255   

รวม 64.886 253    

 จำกตำรำงที่ 57 พบวำ่ พนกังำนทัว่ไป มีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนมำกที่สุด
และพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ย
ที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.696 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0 ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุด ไม่
แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.188 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 
ที่มีระดบัต ำแหน่งงำนแตกต่ำงกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่34 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือ
ระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบัอุปนิสยัมีกลุ่มชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 58.1-58.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ ำแนก
ตำมระดบัต ำแหน่งงำน 

ตารางที่ 58.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับต าแหน่งงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
พนกังำนทัว่ไป 239 4.84 0.531 0.034 

ผูจ้ดักำร 12 4.83 0.447 0.129 
ผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือ

เทียบเท่ำ 
3 4.33 0.520 0.300 

ตารางที่ 58.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัย 

กลุ่มชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.541 2 251 0.583 
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ตารางที ่58.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.750 2 0.375 1.347 0.262 
ภำยในกลุ่ม 69.866 251 0.278   

รวม 70.616 253    

 จำกตำรำงที่ 58 พบวำ่ พนกังำนทัว่ไป มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม มำก
ที่สุด  และพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มชยัชนะในสงัคม นอ้ย
ที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.583 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุด ไม่
แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.262 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน)
ที่มีระดบัต ำแหน่งงำนแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่35 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3  ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
          มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
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ตารางที ่59.1-59.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง จ  ำแนกตำมระดบัต ำแหน่งงำน 

ตารางที ่59.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

ระดับต าแหน่งงาน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

พนกังำนทัว่ไป 239 4.78 0.477 0.031 
ผูจ้ดักำร 12 4.77 0.430 0.124 

ผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือ
เทียบเท่ำ 

3 4.25 0.525 0.303 

ตารางที ่59.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา

สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.220 2 251 0.803 

ตารางที ่59.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.827 2 0.413 1.827 0.163 
ภำยในกลุ่ม 56.775 251 0.226   

รวม 57.601 253    

 จำกตำรำงที่ 59 พบวำ่ พนกังำนทัว่ไป มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มำกที่สุด และพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรระดบัส่วนหรือเทียบเท่ำ มีค่ำเฉล่ียระดบั
ภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง นอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่ม
ประชำกรไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.803 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอม
สมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุด ไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบคำ่เฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.163 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H0 ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน)ที่มีระดบัต ำแหน่งงำนแตกต่ำงกนั มีระดบั
ภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่36 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีอตัรำเงินเดือนแตกต่ำงกนั จะมี

ระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 60.1-60.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ ำแนกตำมอตัรำเงินเดือน 

ตารางที่ 60.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อัตราเงินเดือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 8 4.46 0.502 0.177 
10,001 - 20,000 บำท 95 4.39 0.742 0.076 
20,001 -  30,000 บำท 76 4.57 0.610 0.070 
30,001 - 40,000 บำท 26 4.62 0.579 0.114 
40,001 - 50,000 บำท 32 4.53 0.621 0.110 
มำกกวำ่ 50,000 บำท 17 4.47 0.842 0.204 

ตารางที ่60.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.783 5 248 0.117 
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ตารางที่ 60.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.978 5 0.396 0.868 0.503 
ภำยในกลุ่ม 113.067 248 0.456   

รวม 115.045 253    

 จำกตำรำงที่ 60 พบวำ่พนกังำนที่มีรำยไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บำท มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชี
ออมใจ มำกที่สุด  และพนกังำนที่มีรำยไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บำท มีค่ำเฉล่ียระดบัระดบับญัชี
ออมใจนอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้ำ่ Sig. เท่ำกบั 0.117ซ่ึงมำกกวำ่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0 ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำม
หกชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.503 ซ่ึงมำกกวำ่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั 
(มหำชน)  ที่มีมีรำยไดต่้อเดือนแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่37 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั จะมี
ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)nที่มีอตัราเงินเดือน แตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
 H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความ

สมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่61.1-61.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
อตัรำเงินเดือน 

ตารางที ่61.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อัตราเงินเดือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 8 4.42 0.527 0.186 
10,001 - 20,000 บำท 95 4.51 0.709 0.073 
20,001 -  30,000 บำท 76 4.67 0.655 0.075 
30,001 - 40,000 บำท 26 4.72 0.579 0.114 
40,001 - 50,000 บำท 32 4.63 0.626 0.111 
มำกกวำ่ 50,000 บำท 17 4.65 0.731 0.177 

ตารางที่ 61.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุล 

ในการด าเนินชีวิต 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.651 5 248 0.661 

ตารางที ่61.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.757 5 0.351 0.788 0.559 
ภำยในกลุ่ม 110.550 248 0.446   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 61 พบวำ่พนกังำนที่มีรำยไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบัควำม
สมดุลในกำรด ำเนินชีวติ มำกที่สุด และพนกังำนที่มีรำยไดต่้อเดือนต ่ำกวำ่ 10,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบั
ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ นอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.661 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งหกชุด ไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.559 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ 
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน)ที่มีพนกังำนที่มีรำยไดต่้อเดือนแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุล
ในกำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่38 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือน แตกต่างกนั จะมี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่62.1-62.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
อตัรำเงินเดือน 

ตารางที ่62.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อัตราเงินเดือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 8 4.64 0.644 0.228 
10,001 - 20,000 บำท 95 4.72 0.528 0.054 
20,001 -  30,000 บำท 76 4.78 0.500 0.057 
30,001 - 40,000 บำท 26 4.79 0.472 0.092 
40,001 - 50,000 บำท 32 4.71 0.445 0.079 
มำกกวำ่ 50,000 บำท 17 4.90 0.535 0.130 

ตารางที่ 62.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัย 

กลุ่มชัยชนะส่วนตน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.476 5 248 0.794 
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ตารางที ่62.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.747 5 0.149 0.578 0.717 
ภำยในกลุ่ม 64.139 248 0.259   

รวม 64.886 253    

 จำกตำรำงที่ 62 พบวำ่พนกังำนที่มีอตัรำเงินเดือนมำกกวำ่ 50,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
กลุ่มชยัชนะส่วนตนมำกที่สุด  และพนกังำนที่มีอตัรำเงินเดือนต ่ำกวำ่ 10,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบั
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนนอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้ำ่ Sig. 
เท่ำกบั 0.794 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.717 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ 
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน)ที่มีอตัรำเงินเดือนแตกต่ำงกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วน
ตนไม่แตกต่ำงกนั 

 

สมมติฐานที ่39 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั จะมี
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 
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ตารางที ่63.1-63.2แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ ำแนกตำม
อตัรำเงินเดือน 

ตารางที ่63.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อัตราเงินเดือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 8 4.63 0.653 0.231 
10,001 - 20,000 บำท 95 4.83 0.554 0.057 
20,001 -  30,000 บำท 76 4.82 0.532 0.061 
30,001 - 40,000 บำท 26 4.93 0.442 0.087 
40,001 - 50,000 บำท 32 4.80 0.490 0.087 
มำกกวำ่ 50,000 บำท 17 4.88 0.533 0.129 

ตารางที ่63.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสยั 

กลุ่มชยัชนะในสงัคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.844 5 248 0.520 

ตารางที ่63.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.698 5 0.140 0.495 0.780 
ภำยในกลุ่ม 69.918 248 0.282   

รวม 70.616 253    

 จำกตำรำงที่ 63 พบวำ่พนกังำนที่มีอตัรำเงินเดือน 30,001 - 40,000 บำท มีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
กลุ่มชยัชนะส่วนตนมำกที่สุด และพนกังำนที่มีอตัรำเงินเดือนต ่ำกวำ่ 10,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมนอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้ำ่ Sig. 
เท่ำกบั 0.520 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.780 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ 
พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน)ทีมี่อตัรำเงินเดือนแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ในสงัคมไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่40 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั จะมี
ระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 6 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีอตัราเงินเดือน แตกต่างกนั 
          มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่64.1-64.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ 

ผูมี้ประสิทธิผลสูง จ ำแนกตำมอตัรำเงินเดือน 

ตารางที่ 64.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

อัตราเงินเดือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 8 4.61 0.549 0.194 
10,001 - 20,000 บำท 95 4.76 0.500 0.051 
20,001 -  30,000 บำท 76 4.79 0.476 0.055 
30,001 - 40,000 บำท 26 4.87 0.398 0.078 
40,001 - 50,000 บำท 32 4.72 0.455 0.080 
มำกกวำ่ 50,000 บำท 17 4.87 0.496 0.120 

ตารางที ่64.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา

สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.764 5 248 0.577 
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ตารางที่ 64.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.742 5 0.148 0.647 0.664 
ภำยในกลุ่ม 56.859 248 0.229   

รวม 57.601 253    

 จำกตำรำงที่ 64 พบวำ่พนกังำนที่มีอตัรำเงินเดือน30,001 - 40,000 บำท และพนกังำนที่มีอตัรำ
เงินเดือนมำกกวำ่ 50,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมำกที่สุด  
และพนกังำนทีมี่อตัรำเงินเดือนต ่ำกวำ่ 10,000 บำทมีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงนอ้ยที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนของกลุ่มประชำกรไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.577 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูล
ทั้งหกชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.664 ซ่ึงมำกกวำ่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั 
(มหำชน)ที่มีอตัรำเงินเดือนแตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่
แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที่ 41 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ

แตกต่ำงกนั จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่างกนั 
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ตารางที ่65.1-65.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ ำแนกตำมจ ำนวน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

ตารางที่ 65.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คน 209 4.48 0.657 0.045 

6-10 คน 33 4.56 0.798 0.139 
มำกกวำ่ 10 คน 12 4.61 0.633 0.183 

ตารางที่ 65.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.596 2 251 0.552 

ตารางที ่65.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม .351 2 0.175 0.384 0.682 
ภำยในกลุ่ม 114.694 251 0.457   

รวม 115.045 253    

 จำกตำรำงที่ 65 พบวำ่ พนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 10 คน มีค่ำเฉล่ียระดบั
บญัชีออมใจ สูงที่สุด และพนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำต ่ำกวำ่ 5 คน มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออม
ใจต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.552 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึง
ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั0.682 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีจ  ำนวน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่42 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนั จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 
95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
           ที่มีรายไดจ้  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
           มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่66.1-66.3แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
จ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

ตารางที ่66.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คน 209 4.59 0.674 0.047 

6-10 คน 33 4.60 0.644 0.112 
มำกกวำ่ 10 คน 12 4.81 0.611 0.176 

ตารางที ่66.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.160 2 251 0.852 
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ตารางที่ 66.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.535 2 0.268 0.601 0.549 
ภำยในกลุ่ม 111.772 251 0.445   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 66 พบวำ่ พนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 10 คน มีค่ำเฉล่ียระดบั
ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติสูงที่สุด และพนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำต ่ำกวำ่ 5 คน มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.852 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งหกชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.549 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติไม่
แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่43 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนั จะมีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั   
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั 
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตารางที ่67.1-67.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
จ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

ตารางที่ 67.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คน 209 4.74 0.517 0.036 

6-10 คน 33 4.76 0.445 0.078 
มำกกวำ่ 10 คน 12 5.03 0.409 0.118 

ตารางที ่67.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่มชัย
ชนะส่วนตน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.265 2 251 0.106 

ตารางที่ 67.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.018 2 0.509 2.001 0.137 
ภำยในกลุ่ม 63.868 251 0.254   

รวม 64.886 253    

 จำกตำรำงที่ 67 พบวำ่ พนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 10 คน มีค่ำเฉล่ียระดบั
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด และพนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำต ่ำกวำ่ 5 คน มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.106ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.137 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแตกต่ำงกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนไม่
แตกต่ำงกนั   
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สมมติฐานที ่44 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั  
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั  
           มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 68.1–68.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสังคมจ ำแนก
ตำมจ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

ตารางที ่68.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คน 209 4.81 0.543 0.038 

6-10 คน 33 4.90 0.460 0.080 
มำกกวำ่ 10 คน 12 4.93 0.435 0.126 

 
ตารางที่ 68.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

อุปนิสัย 
กลุ่มชัยชนะในสังคม 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.696 2 251 0.185 
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ตารางที ่68.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.333 2 0.167 0.595 0.552 
ภำยในกลุ่ม 70.283 251 0.280   

รวม 70.616 253    

 จำกตำรำงที่ 68 พบวำ่ พนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 10 คน มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และพนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำต ่ำกวำ่ 5 คน มีค่ำเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.185 
ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั  0.552 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่
แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่45 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนั จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ 
ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

  H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั  
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั  
           มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 
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ตารางที ่69.1-69.4แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง จ ำแนกตำมจ ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

ตารางที่ 69.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คน 209 4.76 0.487 0.034 

6-10 คน 33 4.81 0.436 0.076 
มำกกวำ่ 10 คน 12 4.96 0.388 0.112 

ตารางที ่69.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวม 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้
มีประสิทธิผลสูง 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.032 2 251 0.358 

ตารางที่ 69.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 0.503 2 0.252 1.106 0.333 
ภำยในกลุ่ม 57.098 251 0.227   

รวม 57.601 253    

 จำกตำรำงที่ 69 พบวำ่ พนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมำกกวำ่ 10 คน มีค่ำเฉล่ียระดบั
ภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงที่สุด และพนกังำนที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำต ่ำ
กวำ่ 5 คน มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำม
แปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.358 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.333 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H1 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีจ  ำนวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำแตกต่ำงกนั มี
ระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที ่46 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมใน

กำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่ำงกนั จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ 
ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วม ในกำรจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่ำงกนั 

H1  :  พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น แตกต่ำงกนัมีระดบับญัชีออมใจ แตกต่ำงกนั  

 

ตารางที ่70.1-70.4 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ ำแนกตำมกำรเขำ้ร่วมหรือมี
ส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

ตารางที่ 70.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่องค์กร

จัดขึน้ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี 78 4.65 0.634 0.072 

6-10 คร้ังต่อปี 116 4.46 0.673 0.063 
มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 60 4.36 0.697 0.090 

 
ตารางที ่70.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

บัญชีออมใจ 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.351 2 251 0.705 
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ตารางที ่70. 3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 3.303 2 1.651 3.709 0.026* 
ภำยในกลุ่ม 111.742 251 0.445   

รวม 115.045 253    
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 70.4 กำรเปรียบเทียบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
สถานภาพสมรส 

(i) 
สถานภาพสมรส 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลี่ย 

(i-j) 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
Sig. 

ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี 6-10 คร้ังต่อปี 0.197 0.098 0.133 
 มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 0.298 0.115 0.035* 

6-10 คร้ังต่อปี มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 0.101 0.106 0.634 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 จำกตำรำงที่ 70 พบวำ่ พนกังำนที่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ สูงที่สุด และพนกังำนที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจต ่ำที่สุด เม่ือ
ทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.705 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ
ค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.026 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐำน H1 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
กำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรกำรเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยวิธี Scheffeเพือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัรำยคู่ ผลปรำกฏวำ่ 
พนกังำนที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี กบั
พนกังำนที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10คร้ังต่อปี แตกต่ำง
กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ และพนกังำนทีมี่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์ร
จดัขึ้นต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจมำกกวำ่พนกังำนทีมี่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี โดยมีผลต่ำงค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 0.298 
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 สมมติฐานที ่47 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการ
ทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่
แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
แตกต่างกนั 

ตารางที ่71.1-71.3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

ตารางที่ 71.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่องค์กร

จัดขึน้ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ต ่ากวา่ 5 คร้ังต่อปี 78 4.71 0.630 0.071 

6-10 คร้ังต่อปี 116 4.57 0.661 0.061 
มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 60 4.51 0.712 0.092 

 

ตารางที ่71.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.879 2 251 0.417 
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ตารางที ่71.3 กำรทดสอบค่ำเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลี่ยก าลังสอง F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.594 2 0.797 1.807 0.166 
ภำยในกลุ่ม 110.713 251 0.441   

รวม 112.307 253    

 จำกตำรำงที่ 71 พบวำ่ พนกังำนที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ สูงที่สุด และพนกังำนที่มีกำรเขำ้ร่วม
หรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลใน
กำรด ำเนินชีวติ ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.417 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุด
ไม่แตกต่ำงกนั จึงไดท้  ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.166 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 
ทีมี่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลใน
กำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่48 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น แตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท า
การทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่
แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่72.1-72.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

ตารางที่ 72.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่องค์กร

จัดขึน้ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี 78 4.87 0.471 0.053 

6-10 คร้ังต่อปี 116 4.74 0.458 0.043 
มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 60 4.62 0.605 0.078 

 
ตารางที่ 72.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 

อุปนิสัยกลุ่ม 
ชัยชนะส่วนตน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.730 2 251 0.025 

 จำกตำรำงที่ 72 พบวำ่ พนกังำนที่มีกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนสูงที่สุด  และพนกังำนที่มีกำรเขำ้
ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปีมีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยั
เพือ่ชยัชนะส่วนตนต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.025 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุด
แตกต่ำงกนั จึงไม่ท ำกำรทดสอบคำ่เฉล่ียต่อ 

สมมติฐานที ่49 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั จึงท า
การทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่
แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 
แตกต่างกนั 

ตารางที ่73.1 -73.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสังคมจ ำแนก
ตำมกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

ตารางที่ 73.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่องค์กร

จัดขึน้ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี 78 4.91 0.456 0.052 
6-10 คร้ังต่อปี 116 4.87 0.504 0.047 

มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 60 4.65 0.621 0.080 
 

ตารางที่ 73.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
อุปนิสัยกลุ่ม 

ชัยชนะในสังคม 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.217 2 251 0.016 

 จำกตำรำงที่ 73 พบวำ่ พนกังำนที่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมสูงที่สุด และพนกังำนที่กำรเขำ้
ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมต ่ำที่สุด เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.016 ซ่ึงนอ้ยกวำ่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง
สำมชุดแตกต่ำงกนัจึงไม่ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียต่อ 
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สมมติฐานที ่50 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 3 ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่74.1-74.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงจ ำแนกตำมกำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

ตารางที ่74.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทีอ่งค์กรจัดขึน้ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี 78 4.87 0.427 0.048 

6-10 คร้ังต่อปี 116 4.78 0.427 0.040 
มำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี 60 4.63 0.592 0.076 

ตารางที ่74.2กำรทดสอบควำมแปรปรวน 
ภาพรวม 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนา 
สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
6.356 2 251 0.002 
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 จำกตำรำงที่ 74 พบวำ่ พนกังำนที่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น
ต ่ำกวำ่ 5 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สูงที่สุด และ
พนกังำนที่กำรเขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมำกกวำ่ 10 คร้ังต่อปี มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต  ่ำที่สุด เม่ือทดสอบ ควำมแปรปรวนไดค้่ำ Sig. 
เท่ำกบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำม
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสำมชุดแตกต่ำงกนั จึงไม่ท ำกำรทดสอบค่ำเฉล่ียต่อ 

สมมติฐานที่ 51 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือหำ

รำยไดเ้สริมแตกต่ำงกนั จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำกำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% 
หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

 สมมติฐำนในกำรทดสอบควำมแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่ประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่75.1-75.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ ำแนกตำม 
ประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม 

ตารางที ่75.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
ประวัติการท างานพิเศษ
หรือหารายได้เสริม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 98 4.52 0.630 0.064 
ไม่เคย 156 4.48 0.702 0.056 
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ตารางที ่75.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ   
Levene’s Test  

for Equality of Variances 
t-Test  

for Equality of Mean 

 
F Sig. t df Sig. 

1.415 0.235 0.504 252 0.614 

 จำกตำรำงที่ 75 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม มีค่ำเฉล่ีย
ระดบับญัชีออมใจมำกกวำ่พนกังำนทีไ่ม่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม เม่ือทดสอบ
ควำมแปรปรวนโดยพิจำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.235 
ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจำรณำจำก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.614 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือหำ
รำยไดเ้สริมแตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่52 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหา
รายไดเ้สริมแตกต่างกนั จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่76.1- 76.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
กำรมีประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม 

ตารางที ่76.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การมีประวัติการ

ท างานพิเศษหรือหา
รายได้เสริม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 98 4.56 0.614 0.062 
ไม่เคย 156 4.63 0.698 0.056 

ตารางที่ 76.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
2.755 0.098 -0.794 252 0.428 

 จำกตำรำงที่ 76 พบวำ่ พนกังำนที่ไม่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติมำกกวำ่พนกังำนที่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยได้
เสริม เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้ำ่ 
Sig. เท่ำกบั 0.098 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่
ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย
พจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.428 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประวตัิกำร
ท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริมแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่53 

 ผูศ้ึกษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหา
รายไดเ้สริมแตกต่างกนั จะมีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความ
เช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 

ตารางที ่77.1- 77.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
กำรมีประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม 

ตารางที ่77.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การมีประวัติการ
ท างานพิเศษหรือ
หารายได้เสริม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 98 4.74 0.520 0.053 
ไม่เคย 156 4.76 0.499 0.040 

ตารางที ่77.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่มชัย
ชนะส่วนตน 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.528 0.468 -0.442 252 0.659 

 จำกตำรำงที่ 77 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนมำกกวำ่พนกังำนที่ไม่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยได้
เสริม  เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้ำ่ 
Sig. เท่ำกบั 0.468 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่
ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย
พจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.659 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
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ก ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0 ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประวตัิกำร
ท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริมแตกต่ำงกนั มีระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที ่54 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหา
รายไดเ้สริมแตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ 
ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่78.1-78.2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ าแนก

ตามการมีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม 

ตารางที่ 78.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การมีประวัติการท างาน
พิเศษหรือหารายได้เสริม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 98 4.81 0.550 0.056 
ไม่เคย 156 4.84 0.516 0.041 

 
ตารางที ่78.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

กลุ่มอปุนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.723 0.396 -0.417 252 0.677 
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 จำกตำรำงที่ 78 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม มีค่ำเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมำกกวำ่พนกังำนที่ไม่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำ
รำยไดเ้สริม  เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances 
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.396 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0

ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดย
พจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.677 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0  ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประวตัิกำร
ท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริมแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที่ 55 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหา
รายไดเ้สริมแตกต่างกนั จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท า
การทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่
แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายได้
เสริมแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่าง
กนั 

ตารางที่ 79.1-79.2แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง จ ำแนกตำมกำรมีประวตัิกำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม 
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ตารางที่ 79.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
การมีประวัติการ

ท างานพิเศษหรือหา
รายได้เสริม 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

เคย 98 4.76 0.511 0.052 
ไม่เคย 156 4.79 0.456 0.037 

ตารางที่ 79.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

ภาพรวมเจ็ด
อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
2.039 0.155 -0.458 252 0.648 

 จำกตำรำงที่ 79 พบวำ่ พนกังำนที่ไม่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริม มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมำกกวำ่พนกังำนที่เคยมีประวติักำรท ำงำนพเิศษ
หรือหำรำยไดเ้สริม  เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of 
Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.155 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบคำ่เฉล่ียระดบั
อุปนิสยัโดยพจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.648 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0  ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 
ที่มีประวติักำรท ำงำนพเิศษหรือหำรำยไดเ้สริมแตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที่ 56 
 ผูศึ้กษำเช่ือวำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่ำงกนั จะมีระดบับญัชีออมใจแตกต่ำงกนั จึงท ำ
กำรทดสอบ ณ ควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส ำคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุด แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็

อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็

อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่80.1-80.2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์ 
การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ตารางที ่80.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
ประสบการณ์การเรียนรู้
หลักการเจ็ดอุปนิสัย 

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

เคย 17 4.47 0.409 0.099 
ไม่เคย 237 4.50 0.690 0.045 

ตารางที ่80.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
4.981 0.027 -0.225 23.125 0.824 

 จำกตำรำงที่ 80 พบวำ่ พนกังำนที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจมำกกวำ่พนกังำนที่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือทดสอบควำมแปรปรวนโดยพิจำรณำจำก 
Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.027 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่
ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H1ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดแตกต่ำงกนั และ
เม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิำรณำจำก t-Test for Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 
0.824 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่พนกังำนบริษทั 
ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่ำงกนั มีระดบับญัชีออมใจไม่แตกต่ำงกนั 
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สมมติฐานที่ 57 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จะมีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีประสบการณ์ที่การเรียนรู้ หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั มีระดบัความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติ แตกต่างกนั 

ตารางที ่81.1-81.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ตารางที ่81.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
ประสบการณ์การเรียนรู้
หลักการเจ็ดอุปนิสัย 

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
เคย 17 4.75 0.682 0.166 

ไม่เคย 237 4.59 0.665 0.043 

ตารางที ่81.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวิต 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.021 0.884 0.931 252 0.353 
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 จำกตำรำงที่ 81 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติมำกกวำ่พนกังำนที่ไม่เคยมี
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือทดสอบควำมแปรปรวน
โดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.884 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
ไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจำรณำจำก t-Test for Equality of Means 
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.353 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐำน H0

ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงแตกต่ำงกนั มีระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ ไม่แตกต่ำงกนั 

 สมมติฐานที่ 58 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตน 
แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่82.1-82.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ตารางที่ 82.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
ประสบการณ์การเรียนรู้
หลักการเจ็ดอุปนิสัย 

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
เคย 17 4.75 0.388 0.094 

ไม่เคย 237 4.75 0.515 0.033 

ตารางที ่82.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่ม 
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.900 0.169 0.014 252 0.989 

 จำกตำรำงที่ 82 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยั 
พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัชยัชนะส่วนตนเท่ำกบัพนกังำนที่ไม่เคย 
มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือทดสอบควำมแปรปรวน
โดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.169 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
ไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจำรณำจำก t-Test for Equality of Means 
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.989 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0

ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที่ 59 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จะมีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 
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สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม แตกต่างกนั 

ตารางที่ 83.1-83.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมจ ำแนก
ตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ตารางที ่83.1 ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
ประสบการณ์การเรียนรู้
หลักการเจ็ดอุปนิสัย 

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
เคย 17 4.94 0.463 0.112 

ไม่เคย 237 4.82 0.533 0.035 

 

ตารางที่ 83.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่ม 
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.743 0.390 0.855 252 0.393 

 จำกตำรำงที่ 83 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมำกกวำ่พนกังำนที่ไม่เคย 
มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เม่ือทดสอบควำมแปรปรวน
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โดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกนั 0.390 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบั
นยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ ควำมแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุด
ไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจำรณำจำก t-Test for Equality of Means 
ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.393 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0

ที่วำ่พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงแตกต่ำงกนั มีระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานที่ 60 

 ผูศึ้กษาเช่ือวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จะมีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบ ณ ความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
 H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุด ไม่แตกต่างกนั  
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 

H0  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 

H1  :  พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั 

ตารางที ่84.1-84.2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง จ  ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ตารางที่ 84.1ค่ำทำงสถิติทัว่ไป 
ประสบการณ์การเรียนรู้
หลักการเจ็ดอุปนิสัย 

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับอุปนิสัย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
เคย 17 4.85 0.387 0.094 

ไม่เคย 237 4.77 0.483 0.031 
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ตารางที่ 84.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวน และค่ำเฉล่ีย 

ระดับภาพรวมเจ็ด
อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้
มีประสิทธิผลสูง 

Levene’s Test  
for Equality of Variances 

t-Test  
for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.930 0.166 0.710 252 0.478 

 จำกตำรำงที่ 84 พบวำ่ พนกังำนที่เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมำกกวำ่พนกังำนทีไ่ม่
เคยมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล เม่ือทดสอบควำม
แปรปรวนโดยพจิำรณำจำก Levene’s Test for Equality of Variances ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.166 ซ่ึง
มำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ควำมแปรปรวนของ
ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่ำงกนั และเม่ือทดสอบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพิจำรณำจำก t-Test for 
Equality of Means ไดค้่ำ Sig. เท่ำกบั 0.478 ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ที่ก  ำหนดไว ้ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐำน H0ที่วำ่ พนกังำนบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หลกักำร
เจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่ำงกนั มีระดบัภำพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่ำงกนั 

3.2  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างอปุนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดย
ใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) และท าการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 (2-tailed) 

 ผูท้  ำกำรศึกษำตอ้งกำรหำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยัของพนกังำนบริษทั ทีโอ
ที จ  ำกดั (มหำชน)ผูท้  ำกำรศึกษำไดเ้ลือกใชว้ธีิหำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson 
Product-moment Correlation Coefficient)ในกำรวเิครำะห์สหสมัพนัธ ์ และท ำกำรทดสอบนยัส ำคญั
ทำงสถิติของค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั ที่นยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 (2-tailed) (ตำรำงที8่5)  
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ตารางที่ 85 แสดงค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องบญัชีออมใจ ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติและ
อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 

A A    Correlation Coefficient (Sig.) 

B 
0.578** 

B   มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
(0.000) 

H1 
0.543** 0.642** 

H1  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
(0.000) (0.000) 

H2 
0.338** 0.510** 0.584** 

H2 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก 
(0.000) (0.000) (0.000) 

H3 
0.402** 0.442** 0.405** 0.475** 

H3     
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

H4 
0.429** 0.460** 0.477** 0.372** 0.580** 

H4    
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

H5 
0.320** 0.286** 0.311** 0.287** 0.324** 0.583** 

H5   
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

H6 
0.259** 0.315** 0.323** 0.372** 0.457** 0.363** 0.451** 

H6  
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

H7 
0.320** 0.404** 0.404** 0.383** 0.415** 0.420** 0.305** 0.296** 

H7 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

หมายเหตุ ** แสดงถึง ระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.01,A แสดงถึง บญัชีออมใจ,B แสดงถึง  
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ,H1 แสดงถึง อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ, H2 แสดงถึง อุปนิสยัที่ 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ, H3 แสดงถึง อุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน, H4 แสดงถึง อุปนิสยัที่ 4 
คิดแบบชนะ/ชนะ, H5 แสดงถึง อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา, H6 แสดงถึง 
อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง, H7 แสดงถึง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 

 จำกตำรำงที่ 85 พบวำ่ อุปนิสยัตำมหลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดแ้ก่ บญัชี
ออมใจ ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ และอุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 มีควำมสมัพนัธก์นัทำงบวก มี
นยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.01 
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 บัญชีออมใจ 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวก กบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัควำมสมดุลใน
กำรด ำเนินชีวติสูงที่สุด และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสำนควำมต่ำง
ต ่ำที่สุด 

 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 1 
บี-โปรแอกทีฟสูงที่สุด และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขำ้ใจเรำ ต  ่ำที่สุด 

 อุปนิสัยที1่ บี-โปรแอกทีฟ 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัควำมสมดุลในกำร
ด ำเนินชีวติสูงที่สุด และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 5 กำรเขำ้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้น
เขำ้ใจเรำต ่ำที่สุด 

 อุปนิสัยที2่ เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ   
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยัโดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที ่1บี-โป
รแอกทีฟสูงที่สุด  และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้น
เขำ้ใจเรำต ่ำที่สุด 

 อุปนิสัยที3่ส่ิงที่ส าคญัก่อน 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 4 คิด
แบบชนะ/ชนะสูงที่สุด และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขำ้ใจเรำต ่ำที่สุด 

 อุปนิสัยที4่ คดิแบบชนะ/ชนะ  
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำสูงที่สุด  และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 6 ผนึก
พลงัประสำนควำมต่ำงต ่ำที่สุด 
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 อุปนิสัยที5่ เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 4 คิด
แบบชนะ/ชนะสูงที่สุด และมีควำมสมัพนัธก์บัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติต ่ำที่สุด 

 อุปนิสัยที่  6 ผนึกพลังประสานความต่าง 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 3 ท ำส่ิง
ที่ส ำคญัก่อนสูงที่สุด  และมีควำมสมัพนัธก์บับญัชีออมใจต ่ำที่สุด 

 อุปนิสัยที่  7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 
 มีควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัทุกอุปนิสยั โดยมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 4 คิด
แบบชนะ/ชนะสูงที่สุด  และมีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสำนควำม
ต่ำงต ่ำที่สุด 
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 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกับ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูงทีม่ีต่อระดับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 ถึงอปุนิสัยที่ 7 
กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะส่วนตน กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้
มีประสิทธิผลสูงโดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-Test) 

ตารางที่ 86 แสดงผลกำรวเิครำะห์ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงกบับญัชีออมใจ ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 กลุ่ม

อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และ 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง 

อุปนิสัย 

ประสบ 
การณ์ใน
การ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

Levene’
s Test 

(ค่า Sig.) 

t-
Test 

 

บญัชีออมใจ 
เคย 17 4.47 0.409 0.099 

0.027 0.824 
ไม่เคย 237 4.50 0.690 0.045 

ควำมสมดุลใน
กำรด ำเนินชีวติ 

เคย 17 4.75 0.682 0.166 
0.884 0.353 

ไม่เคย 237 4.59 0.665 0.043 

อุปนิสยัที่ 1  
บี-โปรแอกทีฟ 

เคย 17 4.71 0.455 0.110 0.096 0.869 
 

ไม่เคย 237 4.68 0.614 0.040 

อุปนิสยัที่ 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุด 
มุ่งหมำยในใจ 

เคย 17 4.71 0.564 0.137 0.083 0.994 

ไม่เคย 237 4.70 0.706 0.046 

อุปนิสยัที่ 3 ท  ำ
ส่ิงที่ส ำคญัก่อน 

เคย 17 4.82 0.567 0.137 
0.659 0.457 

ไม่เคย 237 4.71 0.624 0.041 

อุปนิสยัที่ 4 คิด
แบบชนะ/ชนะ 

เคย 17 4.94 0.690 0.167 
0.905 0.243 

ไม่เคย 237 4.75 0.650 0.042 

 



 

140 

ตารางที8่6(ต่อ) 

อุปนิสัย 
ประสบ 
การณ์ใน
การเรียนรู้ 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย
ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

Levene’
s Test 

(ค่า Sig.) 

t-Test 
 

อุปนิสยัที่ 5 
เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้น
เขำ้ใจเรำ 

เคย 
17 5.08 0.662 0.160 

0.371 
0.271  

 
ไม่เคย 237 4.88 0.724 0.047 

อุปนิสยัที่ 6พลงั
ประสำนควำม
ต่ำง 

เคย 17 4.94 0.592 0.144 

0.077 0.288 
ไม่เคย 

237 4.74 0.752 0.049 

อุปนิสยัที่ 7ลบั
เล่ือยใหค้มอยู่
เสมอ 

เคย 17 4.78 0.707 0.171 
0.961 0.463 

ไม่เคย 237 4.92 0.737 0.048 

อุปนิสยักลุ่มชยั
ชนะส่วนตน 

เคย 17 4.75 0.388 0.094 
0.169 0.989 

ไม่เคย 237 4.75 0.515 0.033 

กลุ่มอุปนิสยัเพือ่
ชยัชนะในสงัคม 

เคย 17 4.94 0.463 0.112 
0.390 0.393 

ไม่เคย 237 4.82 0.533 0.035 
ภำพรวม 7 
อุปนิสยัพฒันำสู่ 
ผูมี้ประสิทธิผล
สูง 

เคย 
17 4.85 0.387 0.094 

0.166 0.478 

ไม่เคย 237 4.77 0.483 0.031 

 จำกตำรำงที่ 86 พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งที่มีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 
2 เร่ิมตน้ดว้ยจุด มุ่งหมำยในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  ำส่ิงที่ส ำคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยั
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ที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ อุปนิสยัที่ 6 พลงัประสำนควำมต่ำง กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคม และ7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมำกกวำ่กลุ่มตวัอยำ่งที่ไม่มีประสบกำรณ์ใน
กำรเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ส่วนกลุ่มตวัอยำ่งที่มีประสบกำรณ์ในกำร
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่ำเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
เท่ำกนักบักลุ่มตวัอยำ่งที่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
และกลุ่มตวัอยำ่งที่มีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
ค่ำเฉล่ียระดบับญัชีออมใจ และอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ นอ้ยกวำ่กลุ่มตวัอยำ่งที่ไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดย Levene’s Test for Equal of Variances พบวา่ บญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไดค้่า Sig.เท่ากบั 0.027, 0.884, 0.096, 0.083 , 0.659 , 0.905, 0.371, 0.077 
,0.961,0.169,0.390 และ0.166 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัที่ก  าหนด คอื 0.05 ดงันั้นแสดง
วา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนัในบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน
อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึก
พลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of Means พบวา่ บญัชี
ออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
ในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้
จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ไดค้่า Sig.เท่ากบั 0.824 , 0.353 , 0.869, 0.994, 0.457, 0.243, 0.271, 0.288 , 0.463 , 
0.989 , 0.393และ 0.478ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ที่ก  าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0-mที่วา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
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อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน
อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึก
พลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั 
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ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัยกับอายขุองบุคลากรและอายุงาน 

 ผูท้  าการศึกษาตอ้งการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยักบัอายขุองพนกังาน
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)โดยไดเ้ลือกใชว้ธีิหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สันในการ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ ์และท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์
สนัที่นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (2-tailed) (ตารางที่ 87) 

ตารางที ่87 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องบญัชีออมใจ ควำมสมดุลในกำร
ด ำเนินชีวติ และเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัอำยขุองบุคลำกร 

อุปนิสัย 
อายุ  

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

Correlation 
Coefficient 

Sig. 

บญัชีออมใจ 0.061 0.335 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 0.035 0.581 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ -0.008 0.897 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุด มุ่งหมำยในใจ 0.010 0.879 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 3 ท  ำส่ิงที่ส ำคญัก่อน 0.000 

0.063 
0.317 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์

อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0.009 0.886 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ -0.011 0.861 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 6 พลงัประสำนควำมต่ำง 0.047 0.453 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 0.036 0.564 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 0.033 0.597 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 0.028 0.654 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
ภำพรวม 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 0.030 0.633 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์

  
 จำกตำรำงที่ 87 พบวำ่ อำยไุม่มีควำมสมัพนัธก์บัอุปนิสยัตำมหลกักำรเจด็อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงในทุกๆ อุปนิสยั 
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ตาราง 88 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องบญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ และเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัอายงุาน 

อุปนิสัย 

อายุงาน  

ระดับความสัมพันธ์ Correlation 
Coefficient 

Sig. 

บญัชีออมใจ 0.079 0.207 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ 0.061 0.330 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ 0.022 0.728 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุด มุ่งหมำยในใจ 0.060 0.344 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 3 ท  ำส่ิงที่ส ำคญัก่อน 0.115 0.068 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0.073 0.249 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้น
เขำ้ใจเรำ 

0.007 0.910 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์

อุปนิสยัที่ 6 พลงัประสำนควำมต่ำง 0.066 0.298 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 0.057 0.367 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน 0.083 0.189 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม 0.068 0.283 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์
ภำพรวม 7 อุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 0.080 0.201 ไม่มีควำมสมัพนัธ ์

  
 จากตาราง 88 พบวา่ อายงุานไม่มีความสมัพนัธก์บัอุปนิสยัตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงในทุกๆ อุปนิสยั 
 


