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บทคัดยอ 
 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

อุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผลสูงท่ีมีตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองและความฉลาดใน
การเอาชนะอุปสรรคของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม  ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 ไดมาโดยวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีคะแนนอุปนิสัย 7 ประการของวัยรุนท่ีเปนเลิศในระดับตํ่า จํานวน 32 คน และสมัครใจ
เขารวมโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผลสูง กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม 
โดยวิธีการสุมอยางงาย คือ กลุมทดลอง 16 คน และกลุมควบคุม 16 คน สําหรับกลุมทดลองใหเขา
รวมโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผลสูง ใชระยะเวลา 2 วัน คือ ในระหวาง
วันท่ี 1 ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2550 สวนกลุมควบคุมใหดําเนินชีวิตตามปกติ ไมไดเขารวมโปรแกรม
พัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผลสูง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล แบบวัดอุปนิสัย 7 ประการของวัยรุนท่ีเปนเลิศ แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง แบบวัดความฉลาดในการเอาชนะอุปสรรค และโปรแกรมพัฒนา อุปนิสัย 7 ประการของผูมี
ประสิทธิผลสูง การเก็บรวบรวมขอมูลทําเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนและหลังการทดลอง สถิติท่ีใช
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ในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) t-test (Dependent) และสถิติวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม (ANCOVA) 
 
ผลการวิจัยพบดังนี้ 

1. หลังการทดลองนักศึกษาท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมี
ประสิทธิผลสูงมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวานักศึกษากลุมท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (คา F = 25.972) 

2. หลังการทดลองนักศึกษาท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมี
ประสิทธิผลสูงมีความฉลาดในการเอาชนะอุปสรรคสูงกวานักศึกษาที่ไมไดเขารวมโปรแกรมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (คา F = 10.538)   

3. หลังการทดลองนักศึกษาท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมี
ประสิทธิผลสูงมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (t = -5.175) 

4. หลังการทดลองนักศึกษาท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย 7 ประการของผูมี
ประสิทธิผลสูงมีความฉลาดในการเอาชนะอุปสรรคสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (t = -3.294)   
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ABSTRACT 
 
The purpose of this experimental research was to investigate the Effects of a Program 

to Develop 7 Habits of Highly Effective People on Self-esteem and Adversity Quotient of  
University Students. The Samples were 32 volunteered Sophomores of Chiang Mai University 
who enrolled in the first semester of 2007 academic year. All Samples obtained low scores of the 
test 7-Habits of Highly Effective Teen. They were randomly assigned into two groups, namely, 
the experimental group consisted of 16 members and the control group consisted of 16 members. 
The   experimental group participated in a Program to Develop 7 Habits of Highly Effective 
People activities for 2 days during September 1-2, 2007, whereas the control group did not 
participate in the program and spent their daily life activities as usual. The research instruments 
were the Personal Data Questionnaire, the 7-Habit of Highly Effective Teen Scale, the Self-
esteem Scale, the Adversity Quotient Scale and a Program to Develop 7 Habits of Highly 
Effective People. The data were gathered both before and after the experiment. Data analyses 
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were performed using Descriptive Statistics, t-test (Dependent) and the Analysis of Covariance 
(ANCOVA).  

 
The results of the study were as follows: 
 1. After the experiment, the university students who participated in a Program to 
Develop 7 Habits of Highly Effective People had the Self-esteem scores significantly higher than 
those who did not participate in the program at .01 level (F = 25.972). 
 2. After the experiment, the university students who participated in a Program to 
Develop 7 Habits of Highly Effective People had the Adversity Quotient scores significantly 
higher than those who did not participate in the program at .01 level (F = 10.538). 
 3. After participating in a Program to Develop 7 Habits of Highly Effective People, the 
university students in the experimental group significantly showed an increasing level of Self-
esteem, (t = -5.175, p<.01). 
 4. After participating in a Program to Develop 7 Habits of Highly Effective People, the 
university students in the experimental group significantly showed an increasing level of 
Adversity Quotient, (t = -3.294, p<.01). 

  
 


