
บทที ่3  
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 
  1. ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวดัระดับอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ซ่ึงจะท าการศึกษาในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
  2.  ตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา แผนการศึกษา เกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว/จ านวนพี่น้อง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วน
ใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพื่อนสนิท ประวติัการท างานพิเศษ
หรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความ
เต็มใจในการเข้า ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง บญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิง
ท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 
 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชั้นปี
ท่ี  1 ถึงชั้นปีท่ี  4  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้4 สาขาวชิา คือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และหลกัสูตร 4 ปี ประจ าภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2554  ซ่ึงมีจ านวน
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนทั้งส้ิน 2,415 คน  (งานทะเบียนและสถิตินกัศึกษา ส านกับริหารและพฒันา
วชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2554)  (ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  17 พฤศจิกายน 2554) ประกอบดว้ย 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

แผนการศึกษา 
 

ช้ันปี 

 
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

 
หลกัสูตร 4 ปี 

 
รวม 

ช้ันปีที ่1 291 516 807 
ช้ันปีที ่2 268 403 671 
ช้ันปีที ่3  473 473 
ช้ันปีที ่4  464 464 
รวม 559 1,856 2,415 

 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากจ านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 2,415 คน โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551: 49) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดจ านวน 335 คน จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวน ามาสุ่มตวัอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และวิธีการเลือกตวัอย่างแบบใช้
โควตา้ (Quota Sampling) (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) โดยสุ่มเลือกตวัอยา่งตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษา
ในแต่ละชั้นปี ดงัน้ี 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ และขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนประชากร (ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554) 

ช้ันปี แผนการศึกษา จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
ช้ันปีที ่1 

หลกัสูตร 4 ปี 516 72 
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 291 40 

 
ช้ันปีที ่2 

หลกัสูตร 4 ปี 403 56 
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 268 37 

 
ช้ันปีที ่3 

 
หลกัสูตร 4 ปี 

 
473 

 
66 

 
ช้ันปีที ่4 

 
หลกัสูตร 4 ปี 

 
464 

 
64 

รวม 2,415 335* 
*เป็นผลจากการปัดเศษของการค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนประชากร 
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วธีิการศึกษา 
 ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1) ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ หลกัการ ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2) เม่ือไดรั้บความอนุเคราะห์ให้สามารถเก็บขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ
เก็บรวบ รวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามดว้ยการใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าแบบสอบถามดว้ยตนเอง
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด  
 3) ตรวจสอบจ านวนและความครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจาก
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  การศึกษาคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ  านวนทั้งหมด  335  คน  โดยใชแ้บบสอบถาม
ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ ส่วนท่ี  1  คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี  2  ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง  (แบบวดับญัชีออมใจ  ความสมดุลของการด าเนินชีวิต  และ  7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง ซ่ึงพฒันาโดยธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร (2554: 286-291) ดัดแปลงมาจากเคร่ืองมือของ                
Stephen R. Covey (2011: ออนไลน์) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ชั้ นปีท่ีก าลังศึกษา แผนการศึกษา เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดับใน
ครอบครัว/จ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของ
บิดา/มารดา จ านวนเพื่อนสนิท ประวติัการท างานพิเศษหรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ ความเต็มใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะ หรือมหาวิทยาลยัจดัให้ และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
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   ส่วนท่ี  2  แบบประเมินตนเอง ซ่ึงน ามาจากแบบประเมินตนเอง  7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของ Stephen R. Covey ประกอบดว้ย  แบบวดับญัชีออมใจ  ความสมดุลของ
การด าเนินชีวติและ  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ประกอบดว้ยจ านวนค าถาม 27 ขอ้ 

รายละเอียดของแบบประเมินตนเอง  มีดงัน้ี 
แบบประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 9 ส่วนหลกัในแต่ละส่วนประกอบดว้ย

ขอ้ความจ านวน 3 ขอ้ความดงัน้ี 
1. บญัชีออมใจ 

 ฉนัแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น 
 ฉนัเป็นคนรักษาสัญญาและใหคุ้ณค่าต่อขอ้ผกูพนั 
 ฉนัไม่พดูถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั 

2. ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  
 ฉนัสามารถรักษาความสมดุลในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต  การงาน  

ครอบครัว  เพื่อน และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เวลาท างาน  ฉนัค านึงถึงความเก่ียวขอ้งและความตอ้งการของคนท่ี

ฉนัก าลงัท างานให ้
 ฉนัทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า  แต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมดสภาพ 

3. อุปนิสัยท่ี  1  บี-โปรแอกทีฟ  
 ฉนัควบคุมชีวติตวัเองได ้
 ฉนัทุ่มเทความพยายามในส่ิงท่ีฉนัสามารถท าได ้ มากกวา่ในส่ิงท่ี

ฉนัไม่สามารถท าได ้
 ฉนัรับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ท่ีจะโทษ

ผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง 
4. อุปนิสัยท่ี  2  เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

 ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวิต 
 ฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่างๆ  เพื่อไม่ตอ้งท าส่ิงนั้นๆ  แบบ

ฉุกเฉิน 
 ฉนัเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์ดว้ยเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่  ฉนัตอ้งการท า 

อะไรใหส้ าเร็จ 
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5. อุปนิสัยท่ี  3  ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
 ฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่าง ๆ  (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง  ไม่

ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ ) 
 ฉนัไม่ยอมใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญัในชีวติหายไปเพราะกิจกรรม

ท่ีวุน่วายในแต่ละวนั 
 ส่ิงต่าง ๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้

ฉนัประสบความส าเร็จในชีวิต 
6. อุปนิสัยท่ี  4  คิดแบบชนะ/ชนะ 

 ฉนัใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้นเท่า ๆ กบัของฉนัเอง 
 ฉนัร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
 เวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  ฉนัพยายามหาวธีิท่ีท าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ 

7. อุปนิสัยท่ี  5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
 ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน 
 ฉนัพยายามท าความเขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น 
 เวลาฟัง  ฉนัพยายามมองส่ิงต่างๆจากมุมมองของคนอ่ืน  ไม่ใช่แค่

ของฉนัอยา่งเดียว 
8. อุปนิสัยท่ี  6  ผนึกพลงัประสานความต่าง 

 ฉนัใหคุ้ณค่าและคน้หาความสามารถท่ีอยูภ่ายในของผูอ่ื้น 
 ฉนัเป็นคนท่ีสร้างสรรคใ์นการแสวงหาแนวความคิดและวิธีแกไ้ข

ปัญหาท่ีใหม่และดีกวา่ 
 ฉนัชอบกระตุน้ใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น 

9. อุปนิสัยท่ี  7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 ฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพกายและความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั 
 ฉนัพยายามอยา่งหนกัท่ีจะสร้างและปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ 

ลักษณะของแบบประเมินตนเองนั้ น  เป็นการประเมินตนเองว่าแสดง
ลกัษณะอุปนิสัยตามขอ้ความแต่ละขอ้ความในแบบประเมินตนเองไดดี้มากนอ้ยเพียงใด  โดยแบ่ง
การประเมินตนเองในแต่ละขอ้ความออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
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1 คะแนน คือ ประเมินตนเองในระดบันอ้ยท่ีสุด 
2 คะแนน คือ ประเมินตนเองในระดบันอ้ย 
3 คะแนน คือ ประเมินตนเองในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
4 คะแนน คือ ประเมินตนเองในระดบัค่อนขา้งมาก 
5 คะแนน คือ ประเมินตนเองในระดบัมาก 
6 คะแนน คือ ประเมินตนเองในระดบัมากท่ีสุด 
การประมวลผลคะแนนจากแบบประเมินตนเอง  มีวธีิประมวลผลดงัน้ี 

 1) หาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละอุปนิสัยของแบบประเมินตนเอง แลว้
พิจารณาว่าค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละอุปนิสัยนั้นอยู่ในช่วงใด ซ่ึงก าหนดเกณฑ์เพื่อแปล
ความหมายของคะแนนไดด้ว้ยการหาอนัตรภาคชั้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) แสดงวิธีการ
ค านวณไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 
 
โดยค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย  = คะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีเป็นไปได ้- คะแนนเฉล่ียต ่าสุดท่ีเป็นไปได ้

คะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีเป็นไปได ้ คือ 6 คะแนน 
คะแนนเฉล่ียต ่าสุดท่ีเป็นไปได ้ คือ 1 คะแนน 
ค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย  = 6 – 1 คะแนน   = 5 คะแนน 
จ านวนอนัตรภาคชั้น  (จ  านวนช่วงของคะแนน)  = 6 ชั้น 

แทนค่า 
อนัตรภาคชั้น =   5  คะแนน  
       6  ชั้น  

 
 
 
 
 

= 0.83  คะแนนต่อชั้น 
 
 
 

อนัตรภาคชั้น = ค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย 
  จ านวนอนัตรภาคชั้น 
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 จึงไดเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
1.00  -  1.83  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.84  -  2.67  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบันอ้ย 
2.68  -  3.50  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
3.51  -  4.33  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัค่อนขา้งมาก 
4.34  -  5.17  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัมาก 
5.18  -  6.00  คะแนน   คือ  มีระดบัอุปนิสัยนั้นในระดบัมากท่ีสุด 
 

  2) ประเมินผลในภาพรวมของ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดยการหา
ค่าเฉล่ียรวมของคะแนนใน 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แล้วพิจารณาว่าค่าเฉล่ียของ
คะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑ์การประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑ์การประเมินในแต่
ละอุปนิสัย 
  3) ประเมินผลระดบัอุปนิสัยในกลุ่มอุปนิสัยชยัชนะส่วนตน โดยการหาค่าเฉล่ีย
รวมของคะแนนในอุปนิสัยท่ี 1 อุปนิสัยท่ี 2 อุปนิสัยท่ี 3 และอุปนิสัยท่ี 7 แลว้พิจารณาวา่ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑ์การประเมินใน
แต่ละอุปนิสัย 
   4) ประเมินผลระดบัอุปนิสัยในกลุ่มอุปนิสัยชยัชนะในสังคม โดยการหาค่าเฉล่ีย
รวมของคะแนนในอุปนิสัยท่ี 4 อุปนิสัยท่ี 5 อุปนิสัยท่ี 6 และอุปนิสัยท่ี 7 แลว้พิจารณาวา่ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนนั้นอยูใ่นช่วงใด โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลคะแนน เช่นเดียวกบัเกณฑ์การประเมินใน
แต่ละอุปนิสัย 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ 

ส่วนที่  1  การวิเคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไป ใช้ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  
(Percentage)  และค่าเฉล่ีย  (Mean)  ส าหรับขอ้มูล เพศ อายุ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา แผนการศึกษา เกรด
เฉล่ียของภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว /จ านวนพี่นอ้ง บุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพื่อสนิท ประวติัการ
ท างานพิเศษหรือรายได้เสริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจ ความเต็มใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือมหาวิทยาลยัจดัให ้
และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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ส่วนที่  2  การวิเคราะห์บญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัย
กลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และ  7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง   ใชค้วามถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และ
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใช้วิธีหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) ดงัน้ี 
(สมเดช บุญประจกัษ,์ 2551) 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากกวา่ 0.90 ถือวา่ มีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัสูงมาก 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.70 - 0.90 ถือวา่ มีความ สัมพนัธ์กนัใน
ระดบัสูง 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.30 - 0.69 ถือวา่ มีความ สัมพนัธ์กนัใน
ระดบัปานกลาง 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ 0.30 ถือวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
ต ่า 

 ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.00 ถือวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 เคร่ืองหมาย + และ  - หนา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงถึงทิศทางของ

ความสัมพนัธ์ โดยเคร่ืองหมาย + แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
และเคร่ืองหมาย - แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์คุณลักษณะทัว่ไปกับบญัชีออมใจ ความสมดุลของการ
ด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 

3.1  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ ใชว้ิธีของ 
Scheffe  เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเป็นรายคู่ 

3.2  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหวา่งผลการเรียน
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด และผลการเรียนเฉล่ียสะสม กบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และ 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  โดยใชว้ิธีหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product-moment Correlation Coefficient) 
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ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ท่ีมีต่อบญัชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และ ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (t-Test) 

 
 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
และสถานท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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