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ตารางที่ 61 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 102 
ตารางที่ 62 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน 
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 103 
ตารางที่ 63 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม 
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 105 
ตารางที่ 64  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
 ประสิทธิผลสูง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 106 
ตารางที่ 65 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามจ านวน 
 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 108 
ตารางที่ 66 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก 
 ตามจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 109 
 



 

 ฑ  

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 
ตารางที่ 67 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม 
 จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 111 
ตารางที่ 68 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมจ าแนกตาม 
 จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 112 
ตารางที่ 69 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้  
 ประสิทธิผลสูง จ าแนกตามจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 114 
ตารางที่ 70 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามการเขา้ร่วมหรือ 
 มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 115 
ตารางที่ 71 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตาม 
 การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 117 
ตารางที่ 72 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามการ 
 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 119 
ตารางที่ 73 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมจ าแนกตาม 
 การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 120 
ตารางที่ 74 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 จ าแนกตามการเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 121 
ตารางที่ 75  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประวตัิการ 
 ท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม 122 
ตารางที่ 76 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนก 
 ตามการมีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม 124 
ตารางที่ 77 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามการมี 
 ประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม 125 
ตารางที่ 78 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมจ าแนกตามการมี 
 ประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม 126 
ตารางที่ 79 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
 ประสิทธิผลสูงจ าแนกตามการมีประวตัิการท างานพเิศษหรือหารายไดเ้สริม 127 
 



 

 ฒ  

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 
ตารางที่ 80 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบับญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์ 
 การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 129 
ตารางที่ 81  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตาม 
 ประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 131 
ตารางที่ 82  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม 
 ประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 132 
ตารางที่ 83 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมจ าแนกตาม 
 ประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 133 
ตารางที่ 84 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  
 จ าแนกตามประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 134 
ตารางที่ 85 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องบญัชีออมใจความสมดุลในการด าเนินชีวติและ 
 อุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 136 
ตารางที่ 86 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั7อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
 ประสิทธิผลสูงกบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสยัที่ 1  
 ถึงอุปนิสยัที่ 7 อุปนิสยักลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสยัชยัชนะในสงัคม และ  
 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 139 
ตารางที่ 87 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องบญัชีออมใจ  
 ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัอาย ุ 143 
ตารางที่ 88 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องบญัชีออมใจ ความสมดุล 
 ในการด าเนินชีวติ และเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงกบัอายงุาน 144 
ตารางที่ 89 สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสยัจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป 150 
ตารางที่ 90 แสดงขอ้เสนอแนะในการปรับใชโ้ครงการของบริษทัทีโอที(จ  ากดัมหาชน) 
 กบัการวดั ระดบัอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 163 
  



 

 ณ  

สารบัญภาพ 

หนา้ 

ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างการท างานของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ในส่วนของภูมิภาค 9 

ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียของระดบับญัชีออมใจความสมดุลในการด าเนินชีวติและเจด็อุปนิสยั 
 พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 148 
ภาพที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียของระดบับญัชีออมใจความสมดุลในการด าเนินชีวติอุปนิสยักลุ่มชยั 
 ชนะส่วนตนอุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคมและภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 
 ประสิทธิผลสูง 149 

 


