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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาเ ร่ืองการว ัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใช้หลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์ขอ้มูลจ านวน 335 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะทัว่ไปกบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิตอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 
และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลการวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ท่ีมีต่อบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิตอุปนิสัยท่ี 1 ถึง
อุปนิสัยท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
ส่วนที ่1 ข้อมูลคุณลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 
แผนการศึกษา เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด เกรดเฉล่ียสะสม ล าดบัในครอบครัว/จ านวนพี่น้อง 
บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพของบิดา/มารดา อาชีพของบิดา/มารดา จ านวนเพื่อน
สนิท ประวติัการท างานพิเศษหรือรายไดเ้สริม การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมัครใจ ความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะ หรือ
มหาวิทยาลยัจดัให้ และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผลการ
วเิคราะห์แสดง ตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 18 
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
เพศ 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 137 53.10 0 0 137 40.90 
หญงิ 121 46.90 77 100 198 59.10 
รวม 258 100 77 100 335 100 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คนพบวา่
เป็นเพศชายจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90  และเพศหญิงจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.10 โดยแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มี จ  านวน 258 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 137 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 53.10 และเพศหญิงจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 
ปี มีจ  านวน 77 คน เพศหญิงจ านวน 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
ช่วงอายุ 
(ปี) 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

17-19 66 25.58 0 0 66 19.70 
20-22 188 72.87 76 98.70 264 78.81 
23-25 4 1.55 1 1.30 5 1.49 
รวม 258 100 77 100 335 100 

 จากตารางท่ี 4  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คน 
พบวา่ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ 20-22 ปี มีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 78.81 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  188  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.87 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.70 รองลงมามีช่วงอาย ุ17-19 ปี มีจ านวน  66 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.70 เป็น
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แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 และนอ้ยท่ีสุดในช่วงอาย ุ 23-25 ปี 
มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.55 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีจ  านวน 1 คน คิดเป็น  ร้อยละ 1.30 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละช้ันปีที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
ช้ันปีที่ศึกษา 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 72 27.91 40 51.95 112 33.43 
2 56 21.71 37 48.05 93 27.77 
3 66 25.58 0 0 66 19.70 
4 64 24.80 0 0 64 19.10 

รวม 258 100 77 100 335 100 
 จากตารางท่ี 5  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คน 
พบวา่มีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ  านวน 72 คน คิดเป็น  ร้อยละ 27.91 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.95 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ  านวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77 เป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  
จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 เป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 เป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละผลการเรียนเฉลีย่ภาคการศึกษาล่าสุดของกลุ่มตัวอย่าง แยกตาม
แผนการศึกษา 

 
ผลการเรียนเฉลี่ย 
ภาคการศึกษา

ล่าสุด 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1.90-2.32 26 10.08 3 3.90 29 8.66 
2.33-2.75 51 19.76 3 3.90 54 16.12 
2.76-3.18 106 41.09 17 22.08 123 36.72 
3.19-3.60 54 20.93 37 48.04 91 27.16 
3.61-4.00 21 8.14 17 22.08 38 11.34 
รวม 258 100 77 100 335 100 
ต ่าสุด 1.97 2.14 1.97 
สูงสุด 3.92 4.00 4.00 
ค่าเฉลีย่ 3.00 3.24 3.05 

 จากตารางท่ี 6  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี       และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คน 
พบว่าส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 2.76-3.18 จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.72 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 และแผนการศึกษา
หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปีจ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 รองลงมามีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด 3.19-3.60 จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 27.16  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  37 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.04 ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 2.33-2.75 จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.12  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 และแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 3.61-
4.00 จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.14 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 และนอ้ย
ท่ีสุดมีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 1.90-2.32 จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 เป็น
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แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
 จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด ต ่าสุดคือ 1.97 ค่าสูงสุดคือ 4.00 โดยมีค่าเฉล่ีย 3.05 โดย นกัศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ต ่าสุดคือ 1.97 ค่าสูงสุดคือ 3.92 โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.00 และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแผนการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด ต ่าสุดคือ 2.14 ค่าสูงสุดคือ 4.00 โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24    
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวนและร้อยละผลการเรียนเฉลีย่สะสมของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
ผลการเรียน 
เฉลีย่สะสม 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1.90-2.32 22 8.53 2 2.60 24 7.16 
2.33-2.75 72 27.91 5 6.49 77 22.99 
2.76-3.18 105 40.70 17 22.08 122 36.41 
3.19-3.60 44 17.05 39 50.65 83 24.78 
3.61-4.00 15 5.81 14 18.18 29 8.66 
รวม 258 100 77 100 335 100 
ต ่าสุด 1.98 2.28 1.98 
สูงสุด 3.85 4.00 4.00 
ค่าเฉลีย่ 2.94 3.23 2.99 

 จากตารางท่ี 7  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี  และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คน พบวา่
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.76-3.18 จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36.41 เป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี
จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 รองลงมามีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.19-3.60 จ  านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.78  เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
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2.33-2.75 จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.91 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ผล
การเรียนเฉล่ียสะสม 3.61-4.00 จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 และนอ้ยท่ีสุดมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.90-2.32 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.16 
เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 
 จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
ต ่าสุดคือ 1.98 ค่าสูงสุดคือ 4.00 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.99 โดย นกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีผล
การเรียนเฉล่ียสะสม ต ่าสุดคือ 1.98 ค่าสูงสุดคือ 3.85 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.94 และกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต ่าสุดคือ 2.28 ค่าสูงสุดคือ 4.00 โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.23   
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวนและร้อยละล าดับในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
ล าดับใน
ครอบครัว 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บุตรคนโต 90 34.88 30 38.96 120 35.82 
บุตรคนกลาง 22 8.53 4 5.19 26 7.76 
บุตรคนเลก็ 86 33.33 26 33.77 112 33.43 
บุตรคนเดียว 60 23.26 17 22.08 77 22.99 

รวม 258 100 77 100 335 100 
 จากตารางท่ี 8  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คน 
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นบุตรบุตรคนโต จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  
จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96 รองลงมาเป็นบุตรคนเล็ก จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 บุตรบุตรคนเดียว จ านวน 77 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 22.99 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และ 
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 และ  นอ้ยท่ีสุดเป็นบุตร
คนกลาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.53 และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 
 
ตารางที ่9 แสดงจ านวนและร้อยละบุคคลทีอ่าศัยอยู่ด้วยของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
บุคคลทีอ่าศัย 

อยู่ด้วย 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บิดาและมารดา 160 62.02 35 45.45 195 58.21 
ญาติพีน้่อง 14 5.43 3 3.90 17 5.07 
เฉพาะบิดา 5 1.94 3 3.90 8 2.39 
เฉพาะมารดา 21 8.13 7 9.09 28 8.36 

เพือ่น 33 12.79 8 10.39 41 12.24 
คนเดียว 25 9.69 21 27.27 46 13.73 
รวม 258 100 77 100 335 100 
จากตารางท่ี 9  พบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา

หลกัสูตร 4 ปี       และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คน 
พบวา่ส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดา และมารดา จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 58.21 แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 62.02 และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาอาศยัอยูค่นเดียว จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69 และ แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 อาศยัอยูก่บัเพื่อน จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.24 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.79 และ 
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39 และนอ้ยท่ีสุดอาศยัอยูก่บั
เฉพาะบิดา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.94 และ แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
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ตารางที ่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของบิดาและมารดา ของกลุ่มตัวอย่าง แยกตาม
แผนการศึกษา 

สถานภาพของ 
บิดาและมารดา 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อยู่ด้วยกนั 205 79.46 64 83.12 269 80.30 
แยกกนัอยู่ 27 10.46 5 6.49 32 9.55 
บิดา/มารดา
เสียชีวติ 

26 10.08 8 10.39 34 10.15 

รวม 258 100 77 100 335 100 
จากตารางท่ี 10  พบว่า  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา

หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 335 คน 
พบว่าส่วนใหญ่สถานภาพของบิดาและมารดาอยู่ด้วยกนั จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 
แบ่งเป็น แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 79.46 และ แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 83.12 รองลงมาสถานภาพ บิดาหรือมารดา
เสียชีวติ จ  านวน 34 คน    คิดเป็นร้อยละ 10.15 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.08 และ  แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39
และนอ้ยท่ีสุดสถานภาพของบิดาและมารดาแยกกนัอยูจ่  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.55 แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 
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ตารางที ่11 แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพของบิดาของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
อาชีพ 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ข้าราชการ 48 18.60 4 5.19 52 15.52 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 17 6.59 1 1.30 18 5.38 

รับจ้าง 44 17.05 15 19.48 59 17.61 
ค้าขาย/ธุกจิส่วนตัว 62 24.03 8 10.39 70 20.90 

เกษตรกร 50 19.39 37 48.05 87 25.97 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
10 3.88 2 2.60 12 3.58 

พ่อบ้าน/ว่างงาน 4 1.55 0 0 4 1.19 
อืน่ๆ 23 8.91 10 12.99 33 9.85 
รวม 258 100 77 100 335 100 
จากตารางท่ี 11  พบว่า  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา

หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 335 คน 
พบว่าส่วนใหญ่บิดามีอาชีพเกษตรกรจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.39 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05 รองลงมาบิดามีอาชีพคา้ขาย หรือธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.90 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39 บิดามีอาชีพรับจา้ง จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.05 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีจ  านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 นอ้ยท่ีสุดบิดามี
อาชีพพอ่บา้นหรือวา่งงาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและร้อยละอาชีพของมารดาของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
อาชีพ 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ข้าราชการ 34 13.18 3 3.90 37 11.05 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 6 2.33 0 0 6 1.79 

รับจ้าง 36 13.95 19 24.67 55 16.42 
ค้าขาย/ธุกจิส่วนตัว 77 29.84 14 18.18 91 27.16 

เกษตรกร 50 19.38 34 44.16 84 25.07 
พนักงานบริษัทเอกชน 5 1.94 1 1.30 6 1.79 

แม่บ้าน/ว่างงาน 40 15.50 6 7.79 46 13.73 
อืน่ๆ 10 3.88 0 0 10 2.99 
รวม 258 100 77 100 335 100 

จากตารางท่ี 12  พบว่า  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 335 คน 
พบว่าส่วนใหญ่มารดามีอาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 27.16 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84 และแผนการศึกษา
หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 รองลงมามารดามีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 25.07แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.38 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 มารดามี
อาชีพพนกังานรับจา้ง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ16.42 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.67 นอ้ยท่ีสุดมารดามีอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจและพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 โดยมารดามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
และมารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนแบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.94 แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละจ านวนเพือ่นสนิทของกลุ่มตัวอย่างแยกตามแผนการศึกษา 

 
จ านวนเพือ่นสนิท 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1-3 คน 74 28.68 14 18.18 88 26.27 
4-6 คน 93 36.04 34 44.15 127 37.91 
7-9 คน 35 13.57 10 12.99 45 13.43 

มากกว่า 10 คน 56 21.71 19 24.68 75 22.39 
รวม 258 100 77 100 335 100 

จากตารางท่ี 13  พบว่า  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คนพบวา่
ส่วนใหญ่มีจ านวนเพื่อนสนิท 4-6 คน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 37.91 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ 36.04 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.15 รองลงมามีจ านวนเพื่อนสนิท 1-3 คน จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.27 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี   จ  านวน  74  คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 มีจ านวนเพื่อนสนิท 
มากกวา่ 10 คน จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.68 และน้อยท่ีสุดมีจ านวนเพื่อนสนิท 7-9 คน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 แบ่งเป็น
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี   จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 และแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 
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ตารางที ่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละในช่วง 6 เดือนทีผ่่านมามีการท างานพเิศษหรือมีรายได้เสริม
ของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
ในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา

ท างานพเิศษหรือ 
มรีายได้เสริม 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ท า 61 23.64 7 9.09 68 20.30 
ไม่ท า 197 76.36 70 90.91 267 79.70 
รวม 258 100 77 100 335 100 

 จากตารางท่ี 14  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คนพบวา่
ส่วนใหญ่ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมาไม่มีการท างานพเิศษ หรือมีรายไดเ้สริม มีจ านวน 267 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.70 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี   จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 76.36 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91และในช่วง 6 เดือนท่ีผา่น
มามีการท างานพิเศษ หรือมีรายไดเ้สริม มีจ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
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ตารางที ่15 แสดงจ านวนและร้อยละการเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม
นักศึกษาหรือไม่ (เช่น กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชมรม ทมีงานในการจัดกจิกรรม) ของ
กลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
เป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กจิกรรมนักศึกษา

หรือไม่ (เช่น กรรมการ
สโมสรนักศึกษา 

ประธานชมรม ทมีงาน
ในการจัดกจิกรรม) 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคย 89 34.50 18 23.38 107 31.94 
ไม่เคย 169 65.50 59 76.62 228 68.06 
รวม 258 100 77 100 335 100 

 จากตารางท่ี 15  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 335 คน 
พบว่าส่วนใหญ่  ไม่เคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (เช่น 
กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) มีจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.06 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 76.62 และเคยเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา (เช่น กรรมการสโมสรนกัศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการ
จดักิจกรรม) มีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.38 
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ตารางที ่16 แสดงจ านวนและร้อยละการเคยสมัครเข้าร่วมกจิกรรมโดยสมัครใจหรือไม่ 
(เช่น กจิกรรมอาสาพฒันาชนบท กจิกรรมชมรม) ของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
เคยสมัครเข้าร่วม

กจิกรรมโดยสมัครใจ
หรือไม่ 

(เช่น กจิกรรมอาสา
พฒันาชนบท กจิกรรม

ชมรม) 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคย 167 64.73 43 55.84 210 62.69 
ไม่เคย 91 35.27 34 44.16 125 37.31 
รวม 258 100 77 100 335 100 

 จากตารางท่ี 16  พบวา่  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 335 คนพบวา่
ส่วนใหญ่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) 
มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.73 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 55.84
และไม่เคยสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ (เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาชนบท กิจกรรมชมรม) มี
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.27 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 
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ตารางที ่17 แสดงจ านวนและร้อยละความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลัยจัดให้ในระดับใด (เช่น สปอร์ตเดย์ กจิกรรมทางวชิาการ) ของกลุ่มตัวอย่าง แยกตาม
แผนการศึกษา 

 
ความเต็มใจเข้าร่วม
กจิกรรมทีท่างสโมสร
นักศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลัยจัดให้ใน

ระดับใด (เช่น สปอร์ตเดย์ 
กจิกรรมทางวชิาการ) 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เต็มใจอย่างยิง่ 4 1.55 0 0 4 1.19 
ไม่เต็มใจ 8 3.10 4 5.19 12 3.58 
เฉยๆ 131 50.78 34 44.16 165 49.25 
เต็มใจ 100 38.76 35 45.46 135 40.31 

เต็มใจอย่างยิง่ 15 5.81 4 5.19 19 5.67 
รวม 258 100 77 100 335 100 

 จากตารางท่ี 17  พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 335 คน 
พบวา่ส่วนใหญ่มีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ 
(เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวิชาการ) ในระดับเฉยๆ มีจ  านวน 165 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.25 
แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 และศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 รองลงมามีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาง
สโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวิชาการ) ในระดับเต็ม
ใจ มีจ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 40.31 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.76 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 มี
ความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ (เช่น สปอร์ตเดย ์
กิจกรรมทางวชิาการ)ในระดับเต็มใจอย่างยิง่ มีจ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.67  แบ่งเป็นแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 มีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือ
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มหาวิทยาลยัจดัให้ (เช่น กิจกรรมรับน้องข้ึนดอย ขนัโตก สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวิชาการ)ใน
ระดับไม่เต็มใจ มีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 5.19
และน้อยท่ีสุดมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให ้
(เช่น สปอร์ตเดย ์กิจกรรมทางวิชาการ)ในระดับไม่เต็มใจอย่างยิ่ง มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.19 เป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 
ตารางที ่18 แสดงจ านวนและร้อยละการเรียนรู้เกีย่วกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ
กลุ่มตัวอย่าง แยกตามแผนการศึกษา 

 
การเรียนรู้เกีย่วกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

แผนการศึกษา  
รวม หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรค่อเน่ือง 2 ปี 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เคยเรียนรู้ 131 50.78 39 50.65 170 50.75 
ไม่เคยเรียนรู้ 127 49.22 38 49.35 165 49.25 

รวม 258 100 77 100 335 100 
จากตารางท่ี 18  พบว่า  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4  แผนการศึกษา

หลกัสูตร 4 ปี   และหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 335 คน 
พบวา่ส่วนใหญ่  เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีจ านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.75  แบ่งเป็นแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 และ
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 และไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบั 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 แบ่งเป็นแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22 และแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บัญชีออมใจ ความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม อุปนิสัยที่ 1 ถึงอุปนิสัยที่ 7 และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 
 เกณฑก์ารประเมินผลคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

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 
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ตารางที ่19  19.1-19.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละบญัชีออมใจ   
19.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี    

บัญชี 
ออมใจ  

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันแสดงความเมตตา 
และ เห็นอกเห็นใจต่อ
ผู้อืน่ 

1 
(0.39) 

3 
(1.16) 

16 
(6.20) 

130 
(50.39) 

89 
(34.5) 

19 
(7.36) 

4.39 มาก 

ฉันเป็นคนรักษาสัญญา
และให้ความส าคญัต่อข้อ
ผูกพนั 

0 
() 

3 
(1.16) 

26 
(10.08) 

124 
(48.06) 

82 
(31.78) 

23 
(8.91) 

4.37 มาก 

ฉันไม่พูดถึงในส่ิงที่ไม่
ดขีองผู้อืน่ลับหลงั 

3 
(1.16) 

18 
(6.98) 

70 
(27.13) 

107 
(41.47) 

50 
(19.38) 

10 
(3.88) 

3.82 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมบัญชีออมใจ   
1 

(0.39) 
2 

(0.78) 
21 

(8.14) 
159 

(61.63) 
62 

(24.03) 
13 

(5.04) 
4.23 

ค่อนขา้ง
มาก 

 
19.2 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2ปี 

บัญชี 
ออมใจ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันแสดงความเมตตา 
และ เห็นอกเห็นใจต่อ
ผู้อืน่ 

0 
(0) 

1 
(1.30) 

5 
(6.49) 

37 
(48.05) 

30 
(38.96) 

4 
(5.19) 

4.40 มาก 

ฉันเป็นคนรักษาสัญญา
และให้ความส าคญัต่อข้อ
ผูกพนั 

0 
(0) 

1 
(1.30) 

3 
(3.90) 

29 
(37.66) 

32 
(41.56) 

12 
(15.58) 

4.66 มาก 

ฉันไม่พูดถึงในส่ิงที่ไม่
ดขีองผู้อืน่ลับหลงั 

0 
(0) 

3 
(3.90) 

18 
(23.38) 

33 
(42.68) 

22 
(28.57) 

1 
(1.30) 

4.00 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมบัญชีออมใจ   
0 
(0) 

1 
(1.30) 

5 
(6.49) 

38 
(49.35) 

27 
(35.06) 

6 
(7.79) 

4.41 มาก 
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19.3 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

บัญชี 
ออมใจ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันแสดงความเมตตา 
และ เห็นอกเห็นใจต่อ
ผู้อืน่ 

1 
(0.30) 

4 
(1.19) 

21 
(6.27) 

167 
(49.85) 

119 
(35.52) 

23 
(6.87) 

4.39 มาก 

ฉันเป็นคนรักษาสัญญา
และให้ความส าคญัต่อข้อ
ผูกพนั 

0 
(0) 

4 
(1.19) 

29 
(8.66) 

153 
(45.67) 

114 
(34.03) 

35 
(10.45) 

4.43 มาก 

ฉันไม่พูดถึงในส่ิงที่ไม่
ดขีองผู้อืน่ลับหลงั 

3 
(0.90) 

21 
(6.27) 

88 
(26.27) 

140 
(41.79) 

72 
(21.49) 

11 
(3.28) 

3.86 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมบัญชีออมใจ   
1 

(0.30) 
3 

(0.90) 
26 

(7.76) 
197 

(58.81) 
89 

(26.57) 
19 

(5.67) 
4.27 

ค่อนขา้ง
มาก 

 
 จากตารางท่ี 19 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียผลรวมบญัชีออม
ใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.41 ซ่ึงในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และ
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  มีค่าเฉล่ียผลรวมบญัชีออมใจอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.23 และ  4.27 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉนัแสดงความเมตตา และ เห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัย
ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉันเป็นคนรักษาสัญญาและให้ความส าคญัต่อขอ้ผูกพนัเป็น
อุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  และกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 และ 4.43 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ เร่ืองฉันไม่พูดถึงในส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลับหลงั เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82  4.00
และ 3.86 ตามล าดบั 
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 ผูท่ี้มีบญัชีออมใจ ในระดบัมากท่ีสุด  มีจ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.67 โดยเป็น
นกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 13 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 6 
คน 
 ผูท่ี้มีบญัชีออมใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  มีจ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.03  เป็นนกัศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
ตารางที ่ 20   20.1 – 20.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ   
20.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ   

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

ฉันสามารถให้เวลาอย่าง
สมดุลในแง่มุมต่างๆ ของ
ชีวติ การงาน ครอบครัว 
เพือ่น และอืน่ ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

0 
(0) 

7 
(2.71) 

51 
(19.77) 

117 
(45.35) 

71 
(27.52) 

12 
(4.65) 

4.11 
ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาท างาน ฉันค านึงถึง
จุดสนใจ และความ
ต้องการของคนทีฉั่น
ก าลงัท างานให้ 

0 
(0) 

5 
(1.94) 

30 
(11.63) 

131 
(50.78) 

80 
(31.01) 

12 
(4.65) 

4.24 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันทุ่มเทในส่ิงทีฉั่นท า 
แต่ไม่ถึงกบัท าให้หมด
แรงหรือหมดสภาพ 

0 
(0) 

6 
(2.33) 

27 
(10.47) 

123 
(47.67) 

85 
(32.95) 

17 
(6.59) 

4.31 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมความสมดุลใน 
การด าเนินชีวติ  

0 
(0) 

4 
(1.55) 

29 
(11.24) 

137 
(53.10) 

75 
(29.07) 

13 
(5.04) 

4.24 
ค่อนขา้ง
มาก 
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20.2 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2ปี 

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ   

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันสามารถให้เวลาอย่าง
สมดุลในแง่มุมต่างๆ ของ
ชีวติ การงาน ครอบครัว 
เพือ่น และอืน่ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

0 
(0) 

1 
(130) 

2 
(2.60) 

18 
(23.38) 

31 
(40.26) 

25 
(32.47) 

4.00 
ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาท างาน ฉัน
ค านึงถึงจุดสนใจ และ
ความต้องการของคนที่
ฉันก าลงัท างานให้ 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

12 
(15.58) 

28 
(36.36) 

34 
(44.16) 

1 
(130) 

4.25 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันทุ่มเทในส่ิงที่ฉันท า 
แต่ไม่ถึงกบัท าให้หมด
แรงหรือหมดสภาพ 

0 
(0) 

1 
(1.30) 

9 
(11.69) 

25 
(32.47) 

32 
(41.56) 

10 
(12.99) 

4.53 มาก 

ผลรวมความสมดุลใน 
การด าเนินชีวติ  

0 
(0) 

2 
(2.60) 

10 
(12.99) 

31 
(40.26) 

30 
(38.96) 

4 
(5.19) 

4.31 
ค่อนขา้ง
มาก 
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20.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ   

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันสามารถให้เวลา
อย่างสมดุลในแง่มุม
ต่างๆ ของชีวติ การงาน 
ครอบครัว เพื่อน และ
อืน่ ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1 
(0.30) 

9 
(2.69) 

69 
(20.60) 

148 
(44.18) 

96 
(28.66) 

12 
(3.58) 

4.08 
ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาท างาน ฉัน
ค านึงถึงจุดสนใจ และ
ความต้องการของคนที่
ฉันก าลงัท างานให้ 

0 
(0) 

7 
(2.09) 

42 
(12.54) 

159 
(47.46) 

114 
(34.03) 

13 
(3.88) 

4.25 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันทุ่มเทในส่ิงที่ฉันท า 
แต่ไม่ถึงกบัท าให้หมด
แรงหรือหมดสภาพ 

0 
(0) 

7 
(2.09) 

36 
(10.75) 

148 
(44.18) 

117 
(34.93) 

27 
(8.06) 

4.36 มาก 

ผลรวมความสมดุลใน 
การด าเนินชีวติ  

0 
(0) 

6 
(1.79) 

39 
(11.64) 

168 
(50.15) 

105 
(31.34) 

17 
(5.07) 

4.26 
ค่อนขา้ง
มาก 

  
 จากตารางท่ี  20 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมความสมดุลในการด าเนินชีวิต  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 4.31 และ 4.26 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต  เร่ืองฉันทุ่มเทในส่ิงท่ีฉนัท า แต่ไม่ถึงกบัท าให้
หมดแรงหรือหมดสภาพ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 
ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นด้วย
ค่อนขา้งมากในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากในแผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 4.53 และ  4.36 
ตามล าดบั   
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต  เร่ืองฉันสามารถให้เวลาอย่างสมดุลในแง่มุม
ต่างๆ ของชีวิต การงาน ครอบครัว เพื่อน และอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่า
ท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่ม
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ตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 4.00 และ 4.08 
ตามล าดบั 
 ผูท่ี้มีความสมดุลในการด าเนินชีวติในระดบัมากท่ีสุด  มีจ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 
5.07 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 13 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี 4 คน  
 
ตารางที ่ 21   21.1 – 21.3  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 
21.1  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่1  
บี-โปรแอกทฟี 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันควบคุมชีวติตัวเอง
ได้ 

1 
(0.39) 

4 
(1.55) 

20 
(7.75) 

101 
(39.15) 

100 
(38.76) 

32 
(12.40) 

4.51 มาก 

ฉันทุ่มเทความ
พยายามในส่ิงที่ฉัน
สามารถท าได้มากกว่า
ในส่ิงที่ฉันไม่สามารถ
ท าได้ 

0 
(0) 

7 
(2.71) 

32 
(12.40) 

116 
(44.96) 

77 
(29.84) 

26 
(10.08) 

4.32 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการกระท า
ของฉันมากกว่าที่จะ
โทษผู้อืน่หรือส่ิงรอบ
ข้าง 

2 
(0.78) 

1 
(0.39) 

40 
(15.50) 

112 
(43.41) 

81 
(31.40) 

22 
(8.53) 

4.29 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ
อุปนิสัยที ่1 

1 
(0.39) 

3 
(1.16) 

18 
(6.98) 

127 
(49.22) 

82 
(31.78) 

27 
(10.47) 

4.42 มาก 
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21.2นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2 ปี 

อุปนิสัยที ่1  
บี-โปรแอกทฟี 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันควบคุมชีวติตัวเอง
ได้ 

1 
(1.30) 

3 
(3.90) 

8 
(10.39) 

15 
(19.48) 

34 
(44.16) 

16 
(20.78) 

4.63 มาก 

ฉันทุ่มเทความ
พยายามในส่ิงที่ฉัน
สามารถท าได้มากกว่า
ในส่ิงที่ฉันไม่สามารถ
ท าได้ 

0 
(0) 

 
1 

(1.30) 
 

14 
(18.18) 

22 
(28.57) 

26 
(33.77) 

14 
(18.18) 

4.49 มาก 

ฉันรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการกระท า
ของฉันมากกว่าที่จะ
โทษผู้อืน่หรือส่ิงรอบ
ข้าง 

1 
(1.30) 

1 
(1.30) 

8 
(10.39) 

29 
(37.66) 

26 
(33.77) 

12 
(15.58) 

4.48 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่1 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

5 
(6.49) 

26 
(33.77) 

29 
(37.66) 

15 
(19.48) 

4.64 มาก 
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21.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่1  
บี-โปรแอกทฟี 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันควบคุมชีวติตัวเอง
ได้ 

2 
(0.60) 

7 
(2.09) 

28 
(8.36) 

116 
(34.63) 

134 
(40.00) 

48 
(14.33) 

4.54 มาก 

ฉันทุ่มเทความ
พยายามในส่ิงที่ฉัน
สามารถท าได้มากกว่า
ในส่ิงที่ฉันไม่สามารถ
ท าได้ 

0 
(0) 

8 
(2.39) 

46 
(13.73) 

138 
(41.19) 

103 
(30.75) 

40 
(11.94) 

4.36 มาก 

ฉันรับผดิชอบต่อ
อารมณ์และการกระท า
ของฉันมากกว่าที่จะ
โทษผู้อืน่หรือส่ิงรอบ
ข้าง 

3 
(0.90) 

2 
(0.60) 

48 
(14.33) 

141 
(42.09) 

107 
(31.94) 

34 
(10.15) 

4.34 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่1 

1 
(0.30) 

5 
(1.49) 

23 
(6.87) 

153 
(45.67) 

111 
(33.13) 

42 
(12.54) 

4.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี  21 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั4.42 4.64 และ 4.47 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉันควบคุมชีวิตตวัเองได้ เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 4.63 และ 
4.54  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ เร่ืองฉนัรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระท าของ
ฉนัมากกวา่ท่ีจะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการ
ศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมากในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 4.48 
และ  4.34 ตามล าดบั   
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 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ ในระดบัมากท่ีสุด  มีจ านวน  42  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 12.54 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 27 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 15 คน 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ ในระดบันอ้ยท่ีสุด  มีจ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  
0.03  เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 
ตารางที ่22 22.1 – 22.3 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
ในใจ 
22.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่2  
เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมาย

ในใจ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันรู้ว่าฉันต้องการ
ความส าเร็จอะไรใน
ชีวติ 

1 
(0.39) 

9 
(3.49) 

35 
(13.57) 

102 
(39.53) 

71 
(27.52) 

40 
(15.50) 

4.36 มาก 

ฉันจัดการและ
ตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ 
เป็นอย่างดเีพือ่
หลกีเลีย่งการกระท า
แบบเร่งด่วนหรือแบบ

ฉุกเฉิน  

4 
(1.55) 

8 
(3.10) 

53 
(20.54) 

116 
(44.96) 

67 
(25.97) 

10 
(3.88) 

4.02 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันเร่ิมต้นแต่ละ
สัปดาห์ด้วยเป้าหมายที่
ชัดเจนว่า ฉันต้องการ
ท าอะไรให้ส าเร็จ 

5 
(1.94) 

10 
(3.88) 

84 
(32.56) 

97 
(37.60) 

51 
(19.77) 

11 
(4.26) 

3.82 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่2 

3 
(1.16) 

10 
(3.88) 

37 
(14.34) 

137 
(53.10) 

55 
(21.32) 

16 
(6.20) 

4.08 
ค่อนขา้ง
มาก 
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22.2 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2ปี 

อุปนิสัยที ่2  
เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมาย

ในใจ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันรู้ว่าฉันต้องการ
ความส าเร็จอะไรใน
ชีวติ 

0 
(0) 

3 
(3.90) 

11 
(14.29) 

18 
(23.38) 

19 
(24.68) 

26 
(33.77) 

4.70 มาก 

ฉันจัดการและ
ตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ 
เป็นอย่างดเีพือ่
หลกีเลีย่งการกระท า
แบบเร่งด่วนหรือแบบ

ฉุกเฉิน  

0 
(0) 

2 
(2.60) 

14 
(18.18) 

34 
(44.16) 

20 
(25.97) 

7 
(9.09) 

4.20 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันเร่ิมต้นแต่ละ
สัปดาห์ด้วยเป้าหมายที่
ชัดเจนว่า ฉันต้องการ
ท าอะไรให้ส าเร็จ 

0 
(0) 

5 
(6.49) 

20 
(25.97) 

32 
(41.56) 

16 
(20.78) 

4 
(5.19) 

3.92 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่2 

0 
(0) 

3 
(3.90) 

11 
(14.29) 

31 
(40.26) 

22 
(28.57) 

10 
(12.99) 

4.32 
ค่อนขา้ง
มาก 
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22.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่2  
เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมาย

ในใจ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันรู้ว่าฉันต้องการ
ความส าเร็จอะไรใน
ชีวติ 

1 
(0.30) 

12 
(3.58) 

46 
(13.73) 

120 
(35.82) 

90 
(26.87) 

66 
(19.70) 

4.44 มาก 

ฉันจัดการและ
ตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ 
เป็นอย่างดเีพือ่
หลกีเลีย่งการกระท า
แบบเร่งด่วนหรือแบบ

ฉุกเฉิน  

4 
(1.19) 

10 
(2.99) 

67 
(20.00) 

150 
(44.78) 

87 
(25.97) 

17 
(5.07) 

4.06 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันเร่ิมต้นแต่ละ
สัปดาห์ด้วยเป้าหมายที่
ชัดเจนว่า ฉันต้องการ
ท าอะไรให้ส าเร็จ 

5 
(1.49) 

15 
(4.48) 

104 
(31.04) 

129 
(38.51) 

67 
(20.00) 

15 
(4.48) 

3.84 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่2 

3 
(0.90) 

13 
(3.88) 

48 
(14.33) 

168 
(50.15) 

77 
(22.99) 

26 
(7.76) 

4.13 
ค่อนขา้ง
มาก 

 
 จากตารางท่ี  22 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 4.32 และ 4.13 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉนัรู้ว่าฉันตอ้งการความส าเร็จ
อะไรในชีวิต  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างแผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 4.70 และ 4.44  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  เร่ืองฉันเร่ิมตน้แต่ละสัปดาห์ดว้ย
เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ ฉนัตอ้งการท าอะไรใหส้ าเร็จ  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่ง
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 3.92 และ 3.84  ตามล าดบั 
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 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  ในระดบัมากท่ีสุด  มีจ านวน  26  
คน  คิดเป็นร้อยละ 7.76  โดยเป็นนักศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 16 คน และนักศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 10 คน 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ ในระดบันอ้ยท่ีสุด  มีจ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ  0.90  เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 
ตารางที ่ 23   23.1 – 23.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
23.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่3  
ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันมีวนิัยในการท าตาม
แผนต่างๆ  (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อย
เวลาให้ 
สูญเปล่า และอืน่ๆ) 

8 
(3.10) 

12 
(4.65) 

86 
(33.33) 

105 
(40.70) 

43 
(16.67) 

4 
(1.55) 

3.67 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันไม่ยอมให้กจิกรรม
ต่าง ๆ ที่ส าคญัที่ต้องท า
ในชีวติหายไปเพราะ
กจิกรรมที่วุ่นวายอืน่ๆ 

ในแต่ละวนั  

3 
(1.16) 

9 
(3.49) 

72 
(27.91) 

112 
(43.41) 

52 
(20.16) 

10 
(3.88) 

3.89 
ค่อนขา้ง
มาก 

ส่ิงต่าง ๆ ที่ฉันท าทุก
วนัมีความหมาย และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ฉันไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้ได้ในชีวติ 

3 
(1.16) 

6 
(2.33) 

47 
(18.22) 

106 
(41.09) 

80 
(31.01) 

16 
(6.20) 

4.17 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่3 

3 
(1.16) 

10 
(3.88) 

54 
(20.93) 

137 
(53.10) 

48 
(18.60) 

6 
(2.33) 

3.91 
ค่อนขา้ง
มาก 
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23.2นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2ปี 

อุปนิสัยที ่3  
ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันมีวนิัยในการท าตาม
แผนต่างๆ  (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อย
เวลาให้สูญเปล่า และ
อืน่ๆ) 

1 
(1.30) 

9 
(11.69) 

20 
(25.97) 

34 
(44.16) 

9 
(11.69) 

4 
(5.19) 

3.68 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันไม่ยอมให้กจิกรรม
ต่าง ๆ ที่ส าคญัที่ต้องท า
ในชีวติหายไปเพราะ
กจิกรรมที่วุ่นวายอืน่ๆ 

ในแต่ละวนั  

0 
(0) 

1 
(1.30) 

28 
(36.36) 

30 
(38.96) 

14 
(18.18) 

4 
(5.19) 

3.89 
ค่อนขา้ง
มาก 

ส่ิงต่าง ๆ ที่ฉันท าทุก
วนัมีความหมาย และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ฉันไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้ได้ในชีวติ 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

11 
(14.29) 

28 
(36.36) 

27 
(35.06) 

9 
(11.69) 

4.38 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่3 

0 
(0) 

4 
(5.19) 

17 
(22.08) 

38 
(49.35) 

13 
(16.88) 

5 
(6.49) 

3.97 
ค่อนขา้ง
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

23.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่3  
ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันมีวนิัยในการท าตาม
แผนต่างๆ  (ไม่ผดัวนั 
ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อย
เวลาให้ สูญเปล่า และ
อืน่ๆ) 

9 
(2.69) 

21 
(6.27) 

106 
(31.64) 

139 
(41.49) 

52 
(15.52) 

8 
(2.39) 

3.68 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันไม่ยอมให้กจิกรรม
ต่าง ๆ ที่ส าคญัที่ต้องท า
ในชีวติหายไปเพราะ
กจิกรรมที่วุ่นวายอืน่ๆ 

ในแต่ละวนั  

3 
(0.90) 

10 
(2.99) 

100 
(29.85) 

142 
(42.39) 

66 
(19.70) 

14 
(4.18) 

3.89 
ค่อนขา้ง
มาก 

ส่ิงต่าง ๆ ที่ฉันท าทุก
วนัมีความหมาย และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ฉันไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้ได้ในชีวติ 

3 
(0.90) 

8 
(2.39) 

58 
(17.31) 

134 
(40.00) 

107 
(31.94) 

25 
(7.46) 

4.22 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่3 

3 
(0.90) 

14 
(4.18) 

71 
(21.19) 

175 
(52.24) 

61 
(18.21) 

11 
(3.28) 

3.92 
ค่อนขา้ง
มาก 

 

 จากตารางท่ี  23 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน  อยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 3.97 และ 3.92 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย และ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นชีวติ เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่ม
ตวัอยา่ง แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปีและกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปีและมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยค่อนขา้งมากในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.38 4.17 และ 4.22 ตามล าดบั 
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 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน เร่ืองฉนัมีวินยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดั
วนั ประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาให้ สูญเปล่า และอ่ืนๆ) เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่ม 
ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 3.68  และ 3.68  ตามล าดบั 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน  ในระดบัมากท่ีสุด  มีจ านวน  11  คน  คิด
เป็นร้อยละ 3.28โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 6 คน และนกัศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 5 คน 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ในระดบันอ้ยท่ีสุด  มีจ  านวน 3 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  0.90  เป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี  
 
ตารางที ่ 24   24.1 – 24.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
24.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้  กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่4  
คดิแบบชนะ/ชนะ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันให้ความส าคญักบั
ความส าเร็จของผู้อืน่

เท่า ๆ กบัของฉันเอง  

0 
(0) 

3 
(1.16) 

40 
(15.50) 

128 
(49.61) 

77 
(29.84) 

10 
(3.88) 

4.19 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันให้ความร่วมมือกบั
ผู้อืน่ 

1 
(0.39) 

1 
(0.39) 

32 
(12.40) 

93 
(36.05) 

110 
(42.64) 

21 
(8.14) 

4.44 มาก 

เวลาแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ฉันพยายามหาวธิีที่ท า
ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 

1 
(0.39) 

4 
(1.55) 

37 
(14.34) 

114 
(44.19) 

82 
(31.78) 

20 
(7.75) 

4.28 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่4 

1 
(0.39) 

3 
(1.16) 

23 
(8.91) 

124 
(48.06) 

86 
(33.33) 

21 
(8.14) 

4.37 มาก 
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24.2นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2 ปี 

อุปนิสัยที ่4  
คดิแบบชนะ/ชนะ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันให้ความส าคญักบั
ความส าเร็จของผู้อืน่

เท่า ๆ กบัของฉันเอง  

1 
(1.30) 

1 
(1.30) 

13 
(16.88) 

40 
(51.95) 

19 
(24.68) 

3 
(3.90) 

4.09 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันให้ความร่วมมือกบั
ผู้อืน่ 

1 
(1.30) 

1 
(1.30) 

2 
(2.60) 

23 
(29.87) 

37 
(48.05) 

13 
(16.88) 

4.72 มาก 

เวลาแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ฉันพยายามหาวธิีที่ท า
ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 

1 
(1.30) 

1 
(1.30) 

5 
(6.49) 

31 
(40.26) 

37 
(48.05) 

2 
(2.60) 

4.40 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่4 

1 
(1.30) 

1 
(1.30) 

5 
(6.49) 

30 
(38.96) 

31 
(40.26) 

9 
(11.69) 

4.50 มาก 

24.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่4  
คดิแบบชนะ/ชนะ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันให้ความส าคญักบั
ความส าเร็จของผู้อืน่

เท่า ๆ กบัของฉันเอง  

1 
(0.30) 

4 
(1.19) 

53 
(15.82) 

168 
(50.15) 

96 
(28.66) 

13 
(3.88) 

4.17 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันให้ความร่วมมือกบั
ผู้อืน่ 

2 
0.60) 

2 
(0.60) 

34 
(10.15) 

116 
(34.63) 

147 
(43.88) 

34 
(10.15) 

4.51 มาก 

เวลาแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ฉันพยายามหาวธิีที่ท า
ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 

2 
(0.60) 

5 
(1.49) 

42 
(12.54) 

145 
(43.28) 

119 
(35.52) 

22 
(6.57) 

4.31 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่4 

2 
(0.60) 

4 
(1.19) 

28 
(8.36) 

154 
(45.97) 

117 
(34.93) 

30 
(8.96) 

4.40 มาก 

 

 จากตารางท่ี  23 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.37 4.50 และ 4.40 ตามล าดบั 
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 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ืองฉนัให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่ม ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 4.72 และ 
4.51  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ เร่ือง ฉนัให้ความส าคญักบัความส าเร็จของผูอ่ื้น
เท่าๆ กบัของฉนัเอง เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่ม ตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
แผนการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 4.09  และ 4.17  ตามล าดบั 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ในระดบัมากท่ีสุด  มีจ านวน  30  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 8.96 โดยเป็นนักศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 21 คน และนักศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 9 คน 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ในระดบัน้อยท่ีสุด มีจ านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  0.60  โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 1 คน และนักศึกษาแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 1 คน 
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ตารางที2่5 25.1–25.3 แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา 

25.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
อุปนิสัยที ่5 

เข้าใจผู้อืน่ก่อน 
แล้วจงึให้ผู้อืน่
เข้าใจเรา 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผู้อืน่ 

1 
(0.39) 

9 
(3.49) 

39 
(15.12) 

89 
(34.50) 

83 
(32.17) 

37 
(14.34) 

4.37 มาก 

ฉันพยายามท าความ
เข้าใจถึงมุมมองของ
ผู้อืน่ 

0 
(0) 

6 
(2.33) 

33 
(12.79) 

121 
(46.90) 

76 
(29.46) 

22 
(8.53) 

4.29 
ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาฟัง ฉันพยายามท า
ความเข้าใจผู้พูดจาก
มุมมองของผู้พูด ไม่ใช่
แค่จากมุมมองของฉัน
เท่านั้น 

0 
(0) 

5 
(1.94) 

38 
(14.73) 

111 
(43.02) 

80 
(31.01) 

24 
(9.30) 

4.31 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่5 

0 
(0) 

7 
(2.71) 

31 
(12.02) 

118 
(45.74) 

64 
(24.81) 

38 
(14.73) 

4.36 มาก 
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25.2นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2ปี 
อุปนิสัยที ่5 

เข้าใจผู้อืน่ก่อน 
แล้วจงึให้ผู้อืน่
เข้าใจเรา 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผู้อืน่ 

0 
(0) 

3 
(3.90) 

6 
(7.79) 

23 
(29.87) 

28 
(36.36) 

17 
(22.08) 

4.64 มาก 

ฉันพยายามท าความ
เข้าใจถึงมุมมองของ
ผู้อืน่ 

0 
(0) 

3 
(3.90) 

5 
(6.49) 

32 
(41.56) 

34 
(44.16) 

3 
(3.90) 

4.37 มาก 

เวลาฟัง ฉันพยายามท า
ความเข้าใจผู้พูดจาก
มุมมองของผู้พูด ไม่ใช่
แค่จากมุมมองของฉัน
เท่านั้น 

0 
(0) 

1 
(1.30) 

13 
(16.88) 

29 
(37.66) 

28 
(36.36) 

6 
(7.79) 

4.32 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่5 

0 
(0) 

3 
(3.90) 

2 
(2.60) 

32 
(41.56) 

27 
(35.06) 

13 
(16.88) 

4.58 มาก 

25.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
อุปนิสัยที ่5 

เข้าใจผู้อืน่ก่อน 
แล้วจงึให้ผู้อืน่
เข้าใจเรา 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันเป็นคนอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผู้อืน่ 

1 
(0.30) 

12 
(3.58) 

45 
(13.43) 

112 
(33.43) 

111 
(33.13) 

54 
(16.12) 

4.43 มาก 

ฉันพยายามท าความ
เข้าใจถึงมุมมองของ
ผู้อืน่ 

0 
(0) 

9 
(2.69) 

38 
(11.34) 

153 
(45.67) 

110 
(32.84) 

25 
(7.46) 

4.32 
ค่อนขา้ง
มาก 

เวลาฟัง ฉันพยายามท า
ความเข้าใจผู้พูดจาก
มุมมองของผู้พูด ไม่ใช่
แค่จากมุมมองของฉัน
เท่านั้น 

0 
(0) 

6 
(1.79) 

51 
(15.22) 

140 
(41.79) 

108 
(32.24) 

30 
(8.96) 

4.31 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่5 

0 
(0) 

10 
(2.99) 

33 
(9.85) 

150 
(44.78) 

91 
(27.16) 

51 
(15.22) 

4.41 มาก 
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 จากตารางท่ี  25 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ
เรา      อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 4.58 และ 4.41 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉนัเป็นคนอ่อนไหว
ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 
ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 4.46 และ 4.43  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองฉันพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 
4 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา เร่ืองเวลาฟังฉนัพยายามท า
ความเขา้ใจผูพู้ดจากมุมมองของผูพู้ด ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉนัเท่านั้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
ต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และ 4.31ตามล าดบั 
 ผูท่ี้มีระดบัอุปนิสัยท่ี 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา ในระดบัมากท่ีสุด  มี
จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.22 โดยเป็นนกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 38 คน และ
นกัศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 13 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ตารางที2่6 26.1–26.3แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
26.1  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่6  
ผนึกพลังประสาน 

ความต่าง 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันให้ความส าคญั และ
ค้นหาส่ิงที่อยู่ภายในใจ

ของผู้อืน่  

0 
(0) 

4 
(1.55) 

50 
(19.38) 

105 
(40.70) 

89 
(34.50) 

10 
(3.88) 

4.19 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันเป็นคนที่มีความคดิ
สร้างสรรค์ในการ
แสวงหาแนวความคดิ
และวธิีแก้ไขปัญหาที่
แปลกใหม่  และดกีว่า 

1 
(0.39) 

5 
(1.94) 

67 
(25.97) 

104 
(40.31) 

68 
(26.36) 

13 
(5.04) 

4.05 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันชอบกระตุ้นให้ผู้อืน่
แสดงความคดิเห็น 

4 
(1.55) 

11 
(4.26) 

77 
(29.84) 

99 
(38.37) 

58 
(22.48) 

9 
(3.49) 

3.86 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่6 

1 
(0.39) 

6 
(2.33) 

57 
(22.09) 

123 
(47.67) 

62 
(24.03) 

9 
(3.49) 

4.03 
ค่อนขา้ง
มาก 

26.2นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2ปี 

อุปนิสัยที ่6  
ผนึกพลังประสาน 

ความต่าง 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันให้ความส าคญั และ
ค้นหาส่ิงที่อยู่ภายในใจ

ของผู้อืน่  

1 
(1.30) 

2 
(2.60) 

15 
(19.48) 

37 
(48.05) 

21 
(27.27) 

1 
(1.30) 

4.01 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันเป็นคนที่มีความคดิ
สร้างสรรค์ในการ
แสวงหาแนวความคดิ
และวธิีแก้ไขปัญหาที่
แปลกใหม่  และดกีว่า 

1 
(1.30) 

2 
(2.60) 

19 
(24.68) 

35 
(45.45) 

20 
(25.97) 

0 
(0) 

3.92 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันชอบกระตุ้นให้ผู้อืน่
แสดงความคดิเห็น 

1 
(1.30) 

7 
(9.09) 

20 
(25.97) 

33 
(42.86) 

14 
(18.18) 

2 
(2.60) 

3.75 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่6 

1 
(1.30) 

5 
(6.49) 

17 
(22.08) 

36 
(46.75) 

17 
(22.08) 

1 
(1.30) 

3.85 
ค่อนขา้ง
มาก 
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26.3 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่6  
ผนึกพลังประสาน 

ความต่าง 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

ฉันให้ความส าคญั และ
ค้นหาส่ิงที่อยู่ภายในใจ

ของผู้อืน่  

1 
(0.30) 

6 
(1.79) 

65 
(19.40) 

142 
(42.39) 

110 
(32.84) 

11 
(3.28) 

4.15 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันเป็นคนที่มีความคดิ
สร้างสรรค์ในการ
แสวงหาแนวความคดิ
และวธิีแก้ไขปัญหาที่
แปลกใหม่  และดกีว่า 

2 
(0.60) 

7 
(2.09) 

86 
(25.67) 

139 
(41.49) 

88 
(26.27) 

13 
(3.88) 

4.02 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันชอบกระตุ้นให้ผู้อืน่
แสดงความคดิเห็น 

5 
(1.49) 

18 
(5.37) 

97 
(28.96) 

132 
(39.40) 

72 
(21.49) 

11 
(3.28) 

3.83 
ค่อนขา้ง
มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่6 

2 
(0.60) 

11 
(3.28) 

74 
(22.09) 

159 
(47.46) 

79 
(23.58) 

10 
(2.99) 

3.99 
ค่อนขา้ง
มาก 

 

 จากตารางท่ี  26 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง   อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 3.85 และ 3.99 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉนัให้ความส าคญั และคน้หาส่ิงท่ี
อยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
แผนการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 4.01 และ 4.15  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง เร่ืองฉันชอบกระตุน้ให้ผูอ่ื้นแสดง
ความคิดเห็น  เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการ
ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 3.75 และ 3.83  ตามล าดบั 
 ผูท่ี้มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง ในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน  
10  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.99 โดยเป็นนักศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 9 คน และนกัศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 1 คน 
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 ผูท่ี้มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง ในระดบันอ้ยท่ีสุดมีจ านวน 
2 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.60  โดยเป็นนักศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 1 คน และนกัศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 1 คน 
 
ตารางที ่ 27   27.1–27.3  แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละระดบัอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
27.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัยที ่7 
ลบัเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) ค่าเฉลีย่ ระดบั 

 ฉันให้ความส าคญักบั
สุขภาพทางกาย 
และความเป็นอยู่ที่ดี
ของฉัน 

1 
(0.39) 

7 
(2.71) 

40 
(15.50) 

109 
(42.25) 

75 
(29.07) 

26 
(10.08) 

4.27 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันพยายามอย่างมากที่
จะสร้างและปรับปรุง
ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

0 
(0) 

5 
(1.94) 

35 
(13.57) 

106 
(41.09) 

86 
(33.33) 

26 
(10.08) 

4.36 มาก 

ฉันใช้เวลาในการหา
ความหมายและ
ความสุขในชีวติ 

0 
(0) 

9 
(3.49) 

25 
(9.69) 

94 
(36.43) 

80 
(31.01) 

50 
(19.38) 

4.53 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่7 

0 
(0) 

5 
(1.94) 

24 
(9.30) 

119 
(46.12) 

75 
(29.07) 

35 
(13.57) 

4.43 มาก 
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27.2นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง2ปี 

อุปนิสัยที ่7 
ลบัเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

 ฉันให้ความส าคญักบั
สุขภาพทางกาย 
และความเป็นอยู่ที่ดี
ของฉัน 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

12 
(15.58) 

25 
(32.47) 

21 
(27.27) 

17 
(22.08) 

4.50 มาก 

ฉันพยายามอย่างมากที่
จะสร้างและปรับปรุง
ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

7 
(9.09) 

32 
(41.56) 

28 
(36.36) 

8 
(10.39) 

4.42 มาก 

ฉันใช้เวลาในการหา
ความหมายและ
ความสุขในชีวติ 

1 
(1.30) 

2 
(2.60) 

11 
(14.29) 

22 
(28.57) 

20 
(25.97) 

21 
(27.27) 

4.57 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่7 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

8 
(10.39) 

27 
(35.06) 

21 
(27.27) 

19 
(24.68) 

4.61 มาก 

27.3  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

อุปนิสัยที ่7 
ลบัเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้าง
น้อย  (3) 

ค่อนข้าง
มาก (4) 

มาก  
(5) 

มากที่สุด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 

 ฉันให้ความส าคญักบั
สุขภาพทางกาย 
และความเป็นอยู่ที่ดี
ของฉัน 

1 
(0.30) 

9 
(2.69) 

52 
(15.52) 

134 
(40.40) 

96 
(28.66) 

43 
(12.84) 

4.32 
ค่อนขา้ง
มาก 

ฉันพยายามอย่างมากที่
จะสร้างและปรับปรุง
ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

0 
(0) 

7 
(2.09) 

42 
(12.54) 

138 
(41.19) 

114 
(34.03) 

34 
(10.15) 

4.37 มาก 

ฉันใช้เวลาในการหา
ความหมายและ
ความสุขในชีวติ 

1 
(0.30) 

11 
(3.28) 

36 
(10.75) 

116 
(34.63) 

100 
(29.85) 

71 
(21.19) 

4.54 มาก 

ผลรวมส าหรับ 
อุปนิสัยที ่7 

0 
(0) 

7 
(2.09) 

32 
(9.55) 

146 
(43.58) 

96 
(28.66) 

54 
(16.12) 

4.47 มาก 
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 จากตารางท่ี  27 พบวา่ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 335 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียผลรวมระดบัอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 4.61 และ 4.47 ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ เร่ือง ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและ
ความสุขในชีวิต เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 4.57 และ 4.54  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ เร่ืองฉนัให้ความส าคญักบัสุขภาพทางกาย
และความเป็นอยู่ท่ีดีของฉัน เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตัวอย่างแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  4.27 และ 4.32  ตามล าดบั 
 ค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ เร่ืองฉันพยายามอย่างมากท่ีจะสร้างและ
ปรับปรุงความสัมพนัธืกบัผูอ่ื้น เป็นอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างแผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.42 
 ผูท่ี้มีระดบัค่าเฉล่ียอุปนิสัยท่ี 7  ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ ในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวน  54  
คน  คิดเป็นร้อยละ 16.12 โดยเป็นนักศึกษาแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 35 คน และนักศึกษา
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 19 คน 
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ตารางที ่28 28.1–28.3แสดงจ านวนค่าเฉล่ียและร้อยละ  สรุปอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  
ตารางที่ 28.1  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและร้อยละ  สรุปอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 

อุปนิสัย 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ระดับ 

บัญชีออมใจ 1 
(0.39) 

2 
(0.78) 

21 
(8.14) 

159 
(61.63) 

62 
(24.03) 

13 
(5.04) 

4.23 ค่อนขา้งมาก 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวติ 
0 
(0) 

4 
(1.55) 

29 
(11.24) 

137 
(53.10) 

75 
(29.07) 

13 
(5.04) 

4.24 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
1 

(0.39) 
3 

(1.16) 
18 

(6.98) 
127 

(49.22) 
82 

(31.78) 
27 

(10.47) 
4.42 มาก 

อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
3 

(1.16) 
10 

(3.88) 
37 

(14.34) 
137 

(53.10) 
55 

(21.32) 
16 

(6.20) 
4.08 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคญัก่อน 
3 

(1.16) 
10 

(3.88) 
54 

(20.93) 
137 

(53.10) 
48 

(18.60) 
6 

(2.33) 
3.91 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
1 

(0.39) 
3 

(1.16) 
23 

(8.91) 
124 

(48.06) 
86 

(33.33) 
21 

(8.14) 
4.37 มาก 
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ตารางที่ 28.1  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและร้อยละ  สรุปอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี (ต่อ) 

อุปนิสัย 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจงึให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 
0 
(0) 

7 
(2.71) 

31 
(12.02) 

118 
(45.74) 

64 
(24.81) 

38 
(14.73) 

4.36 มาก 

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
1 

(0.39) 
6 

(2.33) 
57 

(22.09) 
123 

(47.67) 
62 

(24.03) 
9 

(3.49) 
4.03 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
0 
(0) 

5 
(1.94) 

24 
(9.30) 

119 
(46.12) 

75 
(29.07) 

35 
(13.57) 

4.43 มาก 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยที ่1 2 3 และ 7*) 

1 
(0.39) 

1 
(0.39) 

26 
(10.08) 

137 
(53.10) 

86 
(33.33) 

7 
(2.71) 

4.28 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 
(อุปนิสัยที ่4 5 6 และ 7*) 

0 
(0) 

2 
(0.78) 

24 
(9.30) 

121 
(46.90) 

100 
(38.76) 

11 
(4.26) 

4.36 มาก 

ภาพรวม 7 อปุนิสัยพฒันาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 
(อุปนิสัยที ่1 ถงึ 7) 

0 
(0) 

3 
(1.16) 

19 
(7.36) 

139 
(53.88) 

88 
(34.11) 

9 
(3.49) 

4.31 ค่อนขา้งมาก 

* รวมอุปนิสัยท่ี 7  เขา้ไปดว้ยเน่ืองจากอุปนิสัยท่ีช่วยใหอุ้ปนิสัยอ่ืนๆ ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
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ตารางที่ 28.2  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและร้อยละ  สรุปอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

อุปนิสัย 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บัญชีออมใจ 0 
(0) 

1 
(1.30) 

5 
(6.49) 

38 
(49.35) 

27 
(35.06) 

6 
(7.79) 

4.41 มาก 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวติ 
0 
(0) 

2 
(2.60) 

10 
(12.99) 

31 
(40.26) 

30 
(38.96) 

4 
(5.19) 

4.31 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
0 
(0) 

2 
(2.60) 

5 
(6.49) 

26 
(33.77) 

29 
(37.66) 

15 
(19.48) 

4.64 มาก 

อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
0 
(0) 

3 
(3.90) 

11 
(14.29) 

31 
(40.26) 

22 
(28.57) 

10 
(12.99) 

4.32 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคญัก่อน 
0 
(0) 

4 
(5.19) 

17 
(22.08) 

38 
(49.35) 

13 
(16.88) 

5 
(6.49) 

3.97 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
1 

(1.30) 
1 

(1.30) 
5 

(6.49) 
30 

(38.96) 
31 

(40.26) 
9 

(11.69) 
4.50 มาก 
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ตารางที่ 28.2  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและร้อยละ  สรุปอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี (ต่อ) 

อุปนิสัย 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจงึให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 
0 
(0) 

3 
(3.90) 

2 
(2.60) 

32 
(41.56) 

27 
(35.06) 

13 
(16.88) 

4.58 มาก 

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
1 

(1.30) 
5 

(6.49) 
17 

(22.08) 
36 

(46.75) 
17 

(22.08) 
1 

(1.30) 
3.85 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
0 
(0) 

2 
(2.60) 

8 
(10.39) 

27 
(35.06) 

21 
(27.27) 

19 
(24.68) 

4.61 มาก 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยที ่1 2 3 และ 7*) 

0 
(0) 

1 
(1.30) 

12 
(15.58) 

22 
(28.57) 

36 
(46.75) 

6 
(7.79) 

4.44 มาก 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 
(อุปนิสัยที ่4 5 6 และ 7*) 

1 
(1.30) 

1 
(1.30) 

6 
(7.79) 

27 
(35.06) 

40 
(51.95) 

2 
(2.60) 

4.42 มาก 

ภาพรวม 7 อปุนิสัยพฒันาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง
(อุปนิสัยที ่1 ถงึ 7) 

0 
(0) 

2 
(2.60) 

5 
(6.49) 

28 
(36.36) 

40 
(51.95) 

2 
(2.60) 

4.45 มาก 

* รวมอุปนิสัยท่ี 7  เขา้ไปดว้ยเน่ืองจากอุปนิสัยท่ีช่วยใหอุ้ปนิสัยอ่ืนๆ ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
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ตารางที่ 28.3  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและร้อยละ  สรุปอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 

อุปนิสัย 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บัญชีออมใจ 1 
(0.30) 

3 
(0.90) 

26 
(7.76) 

197 
(58.81) 

89 
(26.57) 

19 
(5.67) 

4.27 ค่อนขา้งมาก 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวติ 
0 
(0) 

6 
(1.79) 

39 
(11.64) 

168 
(50.15) 

105 
(31.34) 

17 
(5.07) 

4.26 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
1 

(0.30) 
5 

(1.49) 
23 

(6.87) 
153 

(45.67) 
111 

(33.13) 
42 

(12.54) 
4.47 มาก 

อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
3 

(0.90) 
13 

(3.88) 
48 

(14.33) 
168 

(50.15) 
77 

(22.99) 
26 

(7.76) 
4.13 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคญัก่อน 
3 

(0.90) 
14 

(4.18) 
71 

(21.19) 
175 

(52.24) 
61 

(18.21) 
11 

(3.28) 
3.92 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
2 

(0.60) 
4 

(1.19) 
28 

(8.36) 
154 

(45.97) 
117 

(34.93) 
30 

(8.96) 
4.40 มาก 

 



72 
 

ตารางที่ 28.3  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยและร้อยละ สรุปอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด (ต่อ) 

อุปนิสัย 

ระดบัอุปนิสัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ค่อนข้างน้อย   
(3) 

ค่อนข้างมาก 
(4) 

มาก  
(5) 

มากทีสุ่ด 
(6) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจงึให้ผู้อืน่เข้าใจ
เรา 

0 
(0) 

10 
(2.99) 

33 
(9.85) 

150 
(44.78) 

91 
(27.16) 

51 
(15.22) 

4.41 มาก 

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
2 

(0.60) 
11 

(3.28) 
74 

(22.09) 
159 

(47.46) 
79 

(23.58) 
10 

(2.99) 
3.99 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
0 
(0) 

7 
(2.09) 

32 
(9.55) 

146 
(43.58) 

96 
(28.66) 

54 
(16.12) 

4.47 มาก 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
(อุปนิสัยที ่1 2 3 และ 7*) 

1 
(0.30) 

2 
(0.60) 

38 
(11.34) 

159 
(47.46) 

122 
(36.42) 

13 
(3.88) 

4.31 ค่อนขา้งมาก 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 
(อุปนิสัยที ่4 5 6 และ 7*) 

1 
(0.30) 

3 
(0.90) 

30 
(8.96) 

148 
(44.18) 

140 
(41.79) 

13 
(3.88) 

4.37 มาก 

ภาพรวม 7 อปุนิสัยพฒันาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง
(อุปนิสัยที ่1 ถงึ 7) 

0 
(0) 

5 
(1.49) 

24 
(7.16) 

167 
(49.85) 

128 
(38.21) 

11 
(3.28) 

4.34 มาก 

* รวมอุปนิสัยท่ี 7  เขา้ไปดว้ยเน่ืองจากอุปนิสัยท่ีช่วยใหอุ้ปนิสัยอ่ืนๆ ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 
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 จากตารางท่ี 28.1  พบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี   ของกลุ่มตวัอยา่ง 258  คน มีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบ
ชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 
อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 4.37 4.36 และ 4.43 ตามล าดบั และมีบญัชีออมใจ ความ
สมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อยู่ในระดบัค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 4.24 
4.08 3.91 และ 4.03 ตามล าดบั เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสัย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัย
กลุ่มชยัชนะในสังคมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.36 ส่วนอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน
และภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยู่ในระดบัค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.28 และ 4.31 ตามล าดบั 
 จากตารางท่ี 28.2 พบว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี   ของกลุ่มตวัอยา่ง 77 คน มีบญัชีออมใจ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัย
ท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้
คมอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 4.46 4.50 4.58 และ4.61 ตามล าดบั และมี
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญั
ก่อน อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อยู่ในระดบัค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
4.32 3.97 และ 3.85  ตามล าดบั เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสัย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัย
ชยักลุ่มชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 4.42 และ 4.45 ตามล าดบั 
 จากตารางท่ี 28.3 พบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด  335 คน มีระดบัอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 4.40 4.41 และ 4.47 ตามล าดบั และมีบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 4.26 4.13 3.92 และ 3.99 
ตามล าดบั เม่ือคิดคะแนนเป็นกลุ่มอุปนิสัย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
และภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 แบะ 
4.34 ตามล าดบั ส่วนอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
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  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี มีค่าเฉล่ีย
ของอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง มากกวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 
เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัย
ท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะ
ส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  มากกวา่
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มีอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ และ
อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 เท่ากนั 
 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Anlysis) ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย โดยใช้
วิธีหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient) 

ผูท้  าการศึกษาตอ้งการหาความสัมพนัธ์ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ผูท้  าการศึกษาไดเ้ลือกใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient)  ในการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์  และท าการ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน   
ท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (2-tailed) 
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ตารางที ่29  แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย 
อุปนิสัย   

(A) บัญชีออมใจ (A)   
(B) ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 0.506 (B)   
(C) อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 0.505 0.498 (C)   ระดับความสัมพนัธ์ 

(D) อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 0.347 0.493 0.476 (D)   มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง 

(E) อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 0.364 0.443 0.366 0.576 (E)   มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง 

(F) อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0.439 0.524 0.528 0.451 0.403 (F)  มีความสัมพนัธ์กนัในระดับต ่า 

(G) อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 0.360 0.398 0.379 0.330 0.267 0.522 (G)   
(H) อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 0.325 0.437 0.393 0.427 0.386 0.433 0.453 (H)   
(I) อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 0.324 0.431 0.482 0.485 0.397 0.420 0.346 0.390 (I)   
(J) อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน (อุปนิสัยที ่1 2 3 และ 7) 0.431 0.551 0.686 0.737 0.687 0.544 0.400 0.481 0.716 (J)   
(K) อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม (อุปนิสัยที ่4 5 6 และ 7) 0.415 0.519 0.519 0.506 0.431 0.677 0.712 0.678 0.657 0.658 (K)  
(L)  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (อุปนิสัยที ่1 ถึง 7) 0.497 0.618 0.674 0.669 0.596 0.662 0.585 0.647 0.653 0.834 0.827 (L) 
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 จากตาราง 29  พบวา่บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึง อุปนิสัย
ท่ี 7 อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ บางอุปนิสัยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง คือ 

- อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน กบั อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยท่ี 
7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ  

- อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม  กบั อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา  
- ภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กบั อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน และ

อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม 
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ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปกับบัญชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  อุปนิสัย
กลุ่มชัยชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test)  และการวิเคราะห์        
ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

2. การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

3.1  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-Test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA)  และการวเิคราะห์พหุคูณ (Post Hoc Test) 
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ตารางที ่30  แสดงเลขท่ีของสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม  
(t-Test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

ปัจจัยทีน่ ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 
A B C D E 

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

 B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 C คือ ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน (อุปนิสัยท่ี 1, 2, 3 และ 7) 
 D คือ ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม (อุปนิสัยท่ี 4, 5, 6 และ 7)  
 E คือ ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสัย 1 ถึง 7) 
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สมมติฐานที่  1 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีบญัชี
ออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 
ตาราง  31.1-31.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามเพศ 
31.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 137 4.2044 0.73902 0.06314 
หญิง 198 4.3232 0.75169 0.05342 

 
31.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.906 0.342 -1.433 333 0.153 

 
 จากตาราง  31  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมากกวา่เพศชาย  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.342  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.153 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
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0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีเพศแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  2 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  32.1-32.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเพศ 
32.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 137 4.1825 0.77856 0.06652 
หญิง 198 4.3182 0.80907 0.05750 

 
32.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
2.580 0.109 -1.533 333 0.126 

  



81 
 

 จากตาราง  32  พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต
มากกว่าเพศชาย  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.109  ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.126 ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีเพศแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  3 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  33.1-33.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเพศ 
33.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 137 4.2993 0.68990 0.05894 
หญิง 198 4.3299 0.78751 0.05611 
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33.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
4.231 0.040 -0.368 332 0.713 

 
 จากตาราง  33  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนมากกวา่เพศชาย เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.040 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.713  ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  4 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  34.1-34.2 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเพศ 
34.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 137 4.3212 0.74690 0.06381 
หญิง 198 4.4192 0.77462 0.05505 

 
34.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.393 0.531 -1.155 333 0.249 

 
 จากตาราง  34  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมมากกวา่เพศชาย  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั   0.531  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.249  ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีเพศแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  5 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มี
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั   
มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  35.1-35.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามเพศ 
35.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

เพศ จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ชาย 137 4.2993 0.67915 0.05802 
หญิง 198 4.3788 0.75599 0.05373 

 
35.2 การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสัย 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.617 0.058 -0.986 333 0.325 

 
 จากตาราง  35  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่เพศชาย  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test 
for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั   0.058  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.325 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีเพศแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  6 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มีบญัชี
ออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง  36.1-36.3 แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามอายุ 
36.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอายุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

17-19 66 4.1667 0.71432 0.08793 
20-22 264 4.3030 0.75962 0.04675 
23-25 5 4.2000 0.44721 0.20000 

36.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.453 2 332 0.235 

36.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.010 2 0.505 0.903 0.406 
ภายในกลุ่ม 185.724 332 0.559 

รวม 186.734 334  
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 จากตาราง  36  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 20-22  ปี  มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด  
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ 17-19 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มประชากรไดค่้า  Sig. เท่ากบั  0.235  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.406 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มี
บญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  7 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  37.1-37.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอายุ 
37.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอายุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

17-19 66 3.9545 0.71105 0.08752 
20-22 264 4.3523 0.79981 0.04922 
23-25 5 3.6000 0.54772 0.24495 

 



87 
 

37.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.114 2 332 0.006 

 จากตาราง  37  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 20-22  ปี  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 23-25 ปีมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต
ต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.006  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  
ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
  
สมมติฐานที่  8 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  38.1-38.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอายุ 
38.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอายุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

17-19 66 4.2273 0.62746 0.07724 
20-22 264 4.3498 0.77612 0.04786 
23-25 5 3.8000 0.44721 0.20000 
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38.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.762 2 331 0.003 

 จากตาราง  38  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 20-22  ปีมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 23-25 ปีมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค่้า  Sig. เท่ากบั  0.003  ซ่ึง
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่  9 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  39.1-39.2 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอายุ 
39.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอายุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

17-19 66 4.1515 0.66199 0.08149 
20-22 264 4.4432 0.77790 0.04788 
23-25 5 4.0000 0.70711 0.31623 
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39.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
5.112 2 332 0.007 

 
 จากตาราง  39  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 20-22  ปี  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ23-25 ปี มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค่้า  Sig. เท่ากบั  0.007 
ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีว่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่  10 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มี
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายแุตกต่างกนั   
มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
ตาราง  40.1-40.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามอาย ุ
40.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงอายุ จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

17-19 66 4.1515 0.61375 0.07555 
20-22 264 4.4053 0.74413 0.04580 
23-25 5 3.8000 0.44721 0.20000 
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40.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
9.067 2 332 0.000 

 
 จากตาราง  40  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ  20-22  ปี มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ  23-25 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากับ  0.000  ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่  11 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  : นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตาราง  41.1-41.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามชั้นปี 

41.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน ค่าเฉลีย่ บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ช้ันปีที ่1 112 4.2054 0.74903 0.07078 
ช้ันปีที ่2 93 4.3763 0.83294 0.08637 
ช้ันปีที ่3 66 4.1818 0.63024 0.07758 
ช้ันปีที ่4 64 4.3438 0.71755 0.08969 

41.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.303 3 331 0.077 

41.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.374 3 0.791 1.421 0.237 
ภายในกลุ่ม 184.360 331 0.557 

รวม 186.734 334  
 
 จากตาราง  41  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  2  มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูง
ท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  3  มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.077  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.237 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ี
ก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  12 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  42.1-42.4  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามชั้นปี 
42.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ช้ันปีที ่1 112 4.0536 0.79230 0.07487 
ช้ันปีที ่2 93 4.3656 0.85700 0.08887 
ช้ันปีที ่3 66 4.3636 0.71546 0.08807 
ช้ันปีที ่4 64 4.3750 0.74536 0.09317 

42.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.218 3 331 0.086 

42.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 7.362 3 2.454 3.952 0.009 
ภายในกลุ่ม 205.521 331 0.621 

รวม 212.884 334  
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42.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

ช้ันปีทีศึ่กษา (i) ช้ันปีทีศึ่กษา (i) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 -0.312 0.111 0.048* 
 ช้ันปีที ่3 -0.310 0.122 0.095 
 ช้ันปีที ่4 -0.321 0.123 0.081 

ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 0.002 0.127 1.000 
 ช้ันปีที ่4 -0.009 0.128 1.000 

ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 -0.011 0.138 1.000 

 จากตาราง  42  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  2  มีค่าเฉล่ียความสมดุลใน
การด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  1  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค่้า  Sig. เท่ากบั   0.086  ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.009  
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอายุแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั  
จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ
ระดบัอุปนิสัยรายคู่  ผลปรากฏวา่ชั้นปีท่ีศึกษาชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 2 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตน้อยกว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.312 
 
สมมติฐานที่  13 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  43.1-43.3 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามชั้นปี 
43.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ช้ันปีที ่1 112 4.2589 0.75630 0.07146 
ช้ันปีที ่2 93 4.4457 0.76120 0.07936 
ช้ันปีที ่3 66 4.3030 0.80326 0.09887 
ช้ันปีที ่4 64 4.2500 0.64242 0.08030 

43.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.273 3 330 0.284 

43.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.201 3 0.734 1.314 0.270 
ภายในกลุ่ม 184.159 330 0.558 

รวม 186.359 333  
 
 จากตาราง  43  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  2  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  4  มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.284 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
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Sig. เท่ากบั 0.270  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  14 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง44.1-44.4 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามชั้นปี 
44.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ช้ันปีที ่1 112 4.1875 0.74170 0.07008 
ช้ันปีที ่2 93 4.4516 0.75923 0.07873 
ช้ันปีที ่3 66 4.4545 0.82615 0.10169 
ช้ันปีที ่4 64 4.5313 0.68935 0.08617 

44.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.317 3 331 0.076 
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44.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 6.458 3 2.153 3.782 0.011 
ภายในกลุ่ม 188.396 331 0.569 

รวม 194.854 334  

44.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

ช้ันปีทีศึ่กษา (i) ช้ันปีทีศึ่กษา (i) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 -0.264 0.106 0.103 
 ช้ันปีที ่3 -0.267 0.117 0.160 
 ช้ันปีที ่4 -0.343 0.118 0.039* 

ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 -0.003 0.121 1.000 
 ช้ันปีที ่4 -0.080 0.123 0.935 

ช้ันปีที ่3 ช้ันปีที ่4 -0.077 0.132 0.953 
 
 จากตาราง  44  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  3  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  1  มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  
Sig. เท่ากบั 0.076 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้
ค่า Sig. เท่ากบั 0.011  ซ่ึงน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ีแตกต่างกนั  มีระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่  ผลปรากฏว่าชั้นปีท่ีศึกษาชั้นปีท่ี 1 
กบัชั้นปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมน้อยกว่านกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.343 
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สมมติฐานที่  15 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  45.1-45.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามชั้นปี 
45.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ช้ันปีที ่1 112 4.1964 0.70824 0.06692 
ช้ันปีที ่2 93 4.4301 0.71320 0.07396 
ช้ันปีที ่3 66 4.4394 0.80630 0.09925 
ช้ันปีที ่4 64 4.3906 0.65749 0.08219 

45.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.297 3 331 0.077 

 

 

 



98 
 

45.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.867 3 1.289 2.481 0.061 
ภายในกลุ่ม 171.966 331 0.520 

รวม 175.833 334   
 
 จากตาราง  45  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  3  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  1  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.077 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.061 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  16 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตาราง  46.1-46.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามแผนการศึกษา 

46.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 77 4.4156 0.78389 0.08933 
หลกัสูตร 4 ปี 258 4.2326 0.73290 0.04563 

46.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.203 0.074 1.892 333 0.059 

 
 จากตาราง  46  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4ปี  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.074 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณา
จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.059  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ี
ศึกษาในหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  17 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  47.1-47.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามแผนการศึกษา 
47.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 77 4.3117 0.86237 0.09828 
หลกัสูตร 4 ปี 258 4.2481 0.77941 0.04852 

47.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
2.482 0.116 0.613 333 0.540 

  
 จากตาราง  47  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี มี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.116 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.540 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  18 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  48.1-48.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน จ าแนกตามแผนการ
ศึกษา 
48.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 77 4.4416 0.89580 0.10209 
หลกัสูตร 4 ปี 258 4.2802 0.69549 0.04338 

48.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่มชัย
ชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
12.941 0.000 1.665 332 0.097 

  
 จากตาราง  48  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี          
มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
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Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H1 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.097 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  19 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  49.1-49.2 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม จ าแนกตามแผนการ
ศึกษา 
49.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 77 4.4286 0.83396 0.09504 
หลกัสูตร 4 ปี 258 4.3643 0.74267 0.04624 
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49.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

อุปนิสัยกลุ่มชัย
ชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.651 0.420 0.647 333 0.518 

  
 จากตาราง  49  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
มีค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาในแผนการศึกษา
หลกัสูตร 4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.420 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.518  ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  20 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ี
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง  50.1-50.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามแผนการศึกษา 
50.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

แผนการศึกษา จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 77 4.4545 0.77026 0.08778 
หลกัสูตร 4 ปี 258 4.3140 0.71004 0.04421 

 
50.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสัย 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.378 0.241 1.495 333 0.136 

 
 จากตาราง  50  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในแผนการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาใน
แผนการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for 
Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.241 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.136 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  21 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 
ตาราง  51.1-51.4  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
51.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 29 4.2414 0.63556 0.11802 
2.33-2.75 54 4.0926 0.83029 0.11299 
2.76-3.18 123 4.2276 0.72217 0.06512 
3.19-3.60 91 4.3187 0.69728 0.07310 
3.61-4.00 38 4.6053 0.82329 0.13356 

51.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.347 4 330 0.252 

51.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 6.424 4 1.606 2.939 0.021 
ภายในกลุ่ม 180.311 330 0.546 

รวม 186.734 334  
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51.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75  0.149 0.170 0.943 
 2.76-3.18 0.014 0.153 1.000 
 3.19-3.60 -0.077 0.158 0.993 
 3.61-4.00 -0.364 0.182 0.410 

2.33-2.75 2.76-3.18 -0.135 0.121 0.869 
 3.19-3.60 -0.226 0.127 0.531 
 3.61-4.00 -0.512 0.157 0.032* 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.091 0.102 0.939 
 3.61-4.00 -0.378 0.137 0.111 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.287 0.143 0.404 
 

 จากตาราง  51  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  3.61-4.00 มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  2.33-2.75 มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากับ  
0.252  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. 
เท่ากบั 0.021 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มี
บญัชีออมใจ แตกต่างกนั  จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่  ผลปรากฏว่าช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
2.33-2.75 กบัช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 3.61-4.00 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 นกัศึกษาท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ นอ้ย
กวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 3.61-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.512 
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สมมติฐานที่  22 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  52.1-52.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด  
52.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 29 4.3793 0.72771 0.13513 
2.33-2.75 54 4.0926 0.75906 0.10329 
2.76-3.18 123 4.2195 0.78444 0.07073 
3.19-3.60 91 4.3187 0.90528 0.09490 
3.61-4.00 38 4.4211 0.64228 0.10419 

52.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.867 4 330 0.116 
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52.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.424 4 0.856 1.349 0.252 
ภายในกลุ่ม 209.459 330 0.635 

รวม 212.884 334   
 
 จากตาราง  52  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  3.61-4.00 มี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
ช่วง  2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มประชากรไดค่้า  Sig. เท่ากบั  0.116  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.252  ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ีย
ภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  23 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง  53.1-53.5  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
53.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 29 4.3103 0.71231 0.13227 
2.33-2.75 54 4.1509 0.71780 0.09860 
2.76-3.18 123 4.1951 0.72041 0.06496 
3.19-3.60 91 4.4945 0.77994 0.08176 
3.61-4.00 38 4.5263 0.72548 0.11769 

53.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.301 4 329 0.270 

53.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 7.822 4 1.955 3.603 0.007 
ภายในกลุ่ม 178.537 329 0.543 

รวม 186.359 333   
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53.4 การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 0.15940 0.17015 0.928 
 2.76-3.18 0.11522 0.15207 0.966 
 3.19-3.60 -0.18416 0.15709 0.848 
 3.61-4.00 -0.21597 0.18164 0.842 

2.33-2.75 2.76-3.18 -0.04418 0.12104 0.998 
 3.19-3.60 -0.34356 0.12729 0.124 
 3.61-4.00 -0.37537 0.15659 0.222 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.29938 0.10186 0.073 
 3.61-4.00 -0.33119 0.13672 0.212 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.03181 0.14228 1.000 
  
53.5  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  LSD 

ช่วงผลการศึกษา
(i) 

ช่วงผลการศึกษา 
(j) 

ผลต่างค่าเฉลีย่ 
(i-J) 

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 0.159 0.170 0.350 
 2.76-3.18 0.115 0.152 0.449 
 3.19-3.60 -0.184 0.157 0.242 
 3.61-4.00 -0.216 0.182 0.235 

2.33-2.75 2.76-3.18 -0.044 0.121 0.715 
 3.19-3.60 -0.343 0.127 0.007* 
 3.61-4.00 -0.375 0.157 0.017* 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.299 0.102 0.004* 
 3.61-4.00 -0.331 0.137 0.016* 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.032 0.142 0.823 
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 จากตาราง  53  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.61-4.00  มี
ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดช่วง 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.270  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.007  ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั จึงท าการ
การเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัย
รายคู่ พบวา่จากการเปรียบเทียบพหุคูณแยกเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe ไม่มีค่า Sig. ใดท่ีนอ้ยกวา่
ค่า  ท่ีก าหนดคือ 0.05 ดงันั้น จึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี LSD เพิ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั  
0.05   ผลปรากฏวา่ 

 -เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.33-2.75 กบัเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 
3.19-3.60 และ3.61-4.00 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 3.19-3.60 และ 3.61-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.343 0.375 
ตามล าดบั 

 -เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18 กบัเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 
3.19-3.60 และ3.61-4.00 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษา3.19-3.60 และ 3.61-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.299 0.331 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่  24 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  54.1-54.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
54.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 29 4.3793 0.67685 0.12569 
2.33-2.75 54 4.2963 0.79217 0.10780 
2.76-3.18 123 4.2764 0.80267 0.07237 
3.19-3.60 91 4.5165 0.75074 0.07870 
3.61-4.00 38 4.5000 0.64724 0.10500 

54.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.253 4 330 0.908 

54.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.940 4 0.985 1.703 0.149 
ภายในกลุ่ม 190.914 330 0.579 

รวม 194.854 334   
 
 จากตาราง  54  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  3.19-3.60     มี
ค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง  2.76-3.18   มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.908  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  
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0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.149 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  25 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  55.1-55.5  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
55.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 29 4.3793 0.67685 0.12569 
2.33-2.75 54 4.2407 0.72516 0.09868 
2.76-3.18 123 4.2195 0.74147 0.06686 
3.19-3.60 91 4.4835 0.72053 0.07553 
3.61-4.00 38 4.5526 0.64504 0.10464 
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55.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
 0.474 4 330 0.754 

55.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5.942 4 1.485 2.885 0.023 
ภายในกลุ่ม 169.891 330 0.515 

รวม 175.833 334   

55.4 การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 0.13857 0.16519 0.951 
 2.76-3.18 0.15980 0.14811 0.884 
 3.19-3.60 -0.10421 0.15300 0.977 
 3.61-4.00 -0.17332 0.17692 0.916 

2.33-2.75 2.76-3.18 0.02123 0.11713 1.000 
 3.19-3.60 -0.24278 0.12325 0.424 
 3.61-4.00 -0.31189 0.15193 0.380 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.26400 0.09921 0.134 
 3.61-4.00 -0.33312 0.13317 0.183 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.06912 0.13858 0.993 
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53.5  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  LSD 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 0.139 0.165 0.402 
 2.76-3.18 0.160 0.148 0.281 
 3.19-3.60 -0.104 0.153 0.496 
 3.61-4.00 -0.173 0.177 0.328 

2.33-2.75 2.76-3.18 0.021 0.117 0.856 
 3.19-3.60 -0.242 0.123 0.050* 
 3.61-4.00 -0.311 0.152 0.041* 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.264 0.099 0.008* 
 3.61-4.00 -0.333 0.133 0.013* 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.069 0.139 0.618 
 
 จากตาราง  55  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 3.61-4.00 มี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรด
เฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.754  ซ่ึงมากกว่า
ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูล
ทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.023 ซ่ึงนอ้ย
กว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีว่านักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe 
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ พบวา่จากการเปรียบเทียบพหุคูณ
แยกเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe ไม่มีค่า Sig. ใดท่ีนอ้ยกวา่ค่า  ท่ีก าหนดคือ 0.05 ดงันั้น จึงท า
การเปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ LSD เพิ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลปรากฏวา่ 

 -เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.33-2.75 กบัเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 
3.19-3.60 และ3.61-4.00 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ย
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กวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา 3.19-3.60 และ3.61-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.242 
0.311 ตามล าดบั 

 -เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18 กบัเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง 
3.19-3.60 และ 3.61-4.00 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงนอ้ย
กวา่ผูท่ี้มีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา 3.19-3.60 และ3.61-4.00 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.264 
0.333 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่  26 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

ตาราง  56.1-56.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
56.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 24 4.0833 0.82970 0.16936 
2.33-2.75 77 4.2727 0.70031 0.07981 
2.76-3.18 122 4.1803 0.71601 0.06482 
3.19-3.60 83 4.3855 0.74623 0.08191 
3.61-4.00 29 4.5172 0.87099 0.16174 
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56.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.330 4 330 0.056 

56.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.691 4 1.173 2.126 0.077 
ภายในกลุ่ม 182.043 330 0.552 

รวม 186.734 334   
 
 จากตาราง  56  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  3.61-4.00 มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง1.90-2.32 มี
ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากับ  
0.056 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. 
เท่ากบั 0.077  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  27 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  57.1-57.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
57.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 24 4.1250 0.61237 0.12500 
2.33-2.75 77 4.3766 0.79536 0.09064 
2.76-3.18 122 4.1557 0.78225 0.07082 
3.19-3.60 83 4.3253 0.91209 0.10012 
3.61-4.00 29 4.3448 0.61388 0.11399 

57.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.515 4 330 0.041 

 
 จากตาราง  57  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  2.33-2.75 มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  1.90-2.32 
มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้
ค่า  Sig. เท่ากบั  0.041 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
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สมมติฐานที่  28 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  58.1-58.4  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามเกรด
เฉล่ียสะสม 
58.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 24 4.2917 0.75060 0.15322 
2.33-2.75 77 4.2597 0.75048 0.08553 
2.76-3.18 122 4.1818 0.69522 0.06320 
3.19-3.60 83 4.5422 0.78556 0.08623 
3.61-4.00 29 4.4138 0.73277 0.13607 

58.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.705 4 329 0.149 
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58.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 6.959 4 1.740 3.190 0.014 
ภายในกลุ่ม 179.400 329 0.545 

รวม 186.359 333   

53.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 0.032 0.173 1.000 
 2.76-3.18 0.110 0.165 0.979 
 3.19-3.60 -0.251 0.171 0.710 
 3.61-4.00 -0.122 0.204 0.986 

2.33-2.75 2.76-3.18 0.078 0.108 0.971 
 3.19-3.60 -0.282 0.117 0.214 
 3.61-4.00 -0.154 0.161 0.922 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.360 0.105 0.021* 
 3.61-4.00 -0.232 0.153 0.679 

3.19-3.60 3.61-4.00 0.128 0.159 0.957 
 

 จากตาราง  58  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  3.19-3.60 มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดช่วง  
2.76-3.18 มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด   เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.149 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.014 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมแตกต่างกัน  มีระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนแตกต่างกัน จึงท าการการ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวธีิ Scheffe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยราย
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คู่  ผลปรากฏวา่ เกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.76-3.18 กบัเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 3.19-3.60 แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิต 

 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตน นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 3.19-3.60 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.360 ตามล าดบั 
 
สมมติฐานที่  29 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  59.1-59.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามเกรด
เฉล่ียสะสม 
59.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 24 4.2500 0.73721 0.15048 
2.33-2.75 77 4.4805 0.80476 0.09171 
2.76-3.18 122 4.2541 0.77738 0.07038 
3.19-3.60 83 4.4940 0.73871 0.08108 
3.61-4.00 29 4.4138 0.62776 0.11657 
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59.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.717 4 330 0.581 

59.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.229 4 1.057 1.830 0.123 
ภายในกลุ่ม 190.625 330 0.578 

รวม 194.854 334   
 
 จากตาราง  59  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  3.19-3.60 มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  1.90-2.32 มี
ค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม 
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.581 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.123 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  30 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  60.1-60.5  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
60.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงผลการศึกษา จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

1.90-2.32 24 4.2917 0.69025 0.14090 
2.33-2.75 77 4.4286 0.75094 0.08558 
2.76-3.18 122 4.1885 0.71964 0.06515 
3.19-3.60 83 4.4699 0.72140 0.07918 
3.61-4.00 29 4.4828 0.63362 0.11766 

60.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.563 4 330 0.184 

60.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5.437 4 1.359 2.633 0.034 
ภายในกลุ่ม 170.395 330 0.516 

รวม 175.833 334   
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60.4 การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 -0.13690 0.16799 0.956 
 2.76-3.18 0.10314 0.16046 0.981 
 3.19-3.60 -0.17821 0.16654 0.887 
 3.61-4.00 -0.19109 0.19829 0.920 

2.33-2.75 2.76-3.18 0.24005 0.10459 0.263 
 3.19-3.60 -0.04131 0.11370 0.998 
 3.61-4.00 -0.05419 0.15656 0.998 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.28135 0.10224 0.111 
 3.61-4.00 -0.29423 0.14845 0.417 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.01288 0.15500 1.000 

60.5  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  LSD 
ช่วงผลการศึกษา

(i) 
ช่วงผลการศึกษา 

(j) 
ผลต่างค่าเฉลีย่ 

(i-J) 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

1.90-2.32 2.33-2.75 -0.137 0.168 0.416 
 2.76-3.18 0.103 0.160 0.521 
 3.19-3.60 -0.178 0.167 0.285 
 3.61-4.00 -0.191 0.198 0.336 

2.33-2.75 2.76-3.18 0.240 0.105 0.022* 
 3.19-3.60 -0.041 0.114 0.717 
 3.61-4.00 -0.054 0.157 0.729 

2.76-3.18 3.19-3.60 -0.281 0.102 0.006* 
 3.61-4.00 -0.294 0.148 0.048* 

3.19-3.60 3.61-4.00 -0.013 0.155 0.934 
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 จากตาราง  60  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง  3.61-4.00 มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุดช่วง  2.76-3.18 มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ต ่า
ท่ีสุด   เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.184 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  
ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน  มีระดับภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ พบวา่จากการเปรียบเทียบพหุคูณแยกเป็นรายคู่โดย
วิธีของ Scheffe ไม่มีค่า Sig. ใดท่ีนอ้ยกว่าค่า  ท่ีก าหนดคือ 0.05 ดงันั้น จึงท าการเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยวิธี LSD เพิ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลปรากฏวา่ เกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.76-3.18 กบั
2.33-2.75 3.19-3.60 และ3.61-4.00  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.76-3.18  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.33-2.75 3.19-3.60 และ 3.61-4.00  โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.240 0.281 และ 0.294 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่  31 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตร
ในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตร
ในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
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ตาราง  61.1-61.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 

61.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดบัในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 120 4.2417 0.74468 0.06798 
บุตรคนกลาง 26 4.4231 0.57779 0.11331 
บุตรคนสุดท้อง 112 4.2411 0.75032 0.07090 
บุตรคนเดียว 77 4.3247 0.80200 0.09140 

61.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.481 3 331 0.696 

61.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.022 3 0.341 0.607 0.611 
ภายในกลุ่ม 185.712 331 0.561 

รวม 186.734 334   
  
 จากตาราง  61  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุตรคนกลางมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ สูงท่ีสุด  
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.696 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.611  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการ
เป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  32 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
ตาราง  62.1-62.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามล าดบัการเป็น
บุตรในครอบครัว 
62.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดบัในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลในการ

ด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 120 4.2167 0.75796 0.06919 
บุตรคนกลาง 26 4.3462 0.89184 0.17490 
บุตรคนสุดท้อง 112 4.1964 0.84725 0.08006 
บุตรคนเดียว 77 4.4026 0.74798 0.08524 

62.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.506 3 331 0.678 

62.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.434 3 0.811 1.276 0.282 
ภายในกลุ่ม 210.449 331 0.636 

รวม 212.884 334   
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 จากตาราง  62  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนเดียวมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.678 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.282  ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่าง
กนั 
 
สมมติฐานที่  33 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
ตาราง  63.1-63.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามล าดบั
การเป็นบุตรในครอบครัว 
63.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดบัในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ 

ชัยชนะส่วนตน 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 120 4.2773 0.74702 0.06848 
บุตรคนกลาง 26 4.4615 0.76057 0.14916 
บุตรคนสุดท้อง 112 4.2857 0.77609 0.07333 
บุตรคนเดียว 77 4.3766 0.70783 0.08066 
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63.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.142 3 330 0.935 

63.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.114 3 0.371 0.661 0.576 
ภายในกลุ่ม 185.245 330 0.561 

รวม 186.359 333   
  
 จากตาราง  63  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนกลางมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนโตมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากบั  0.935 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.576 
ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  34 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  64.1-64.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามล าดบั
การเป็นบุตรในครอบครัว 
64.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดบัในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดบัอุปนิสัยเพือ่ชัย

ชนะในสังคม 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 120 4.3500 0.76312 0.06966 
บุตรคนกลาง 26 4.5385 0.70602 0.13846 
บุตรคนสุดท้อง 112 4.3482 0.76770 0.07254 
บุตรคนเดียว 77 4.4156 0.78389 0.08933 

64.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.093 3 331 0.964 

64.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.971 3 0.324 0.553 0.647 
ภายในกลุ่ม 193.882 331 0.586 

รวม 194.854 334   
 
 จากตาราง  64  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนกลางมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.964  ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวน
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ของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.647 
ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ท่ีมีล าดับการเป็นบุตรในครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดับกลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  35 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  65.1-65.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามล าดบัการเป็นบุตรในครอบครัว 
65.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ล าดบัในครอบครัว จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้

มปีระสิทธิผลสูง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บุตรคนโต 120 4.3250 0.71199 0.06500 
บุตรคนกลาง 26 4.4231 0.75753 0.14856 
บุตรคนสุดท้อง 112 4.2768 0.76181 0.07198 
บุตรคนเดียว 77 4.4545 0.67950 0.07744 
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65.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.106 3 331 0.957 

65.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 
แหล่งของความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.651 3 0.550 1.046 0.372 
ภายในกลุ่ม 174.182 331 0.526 

รวม 175.833 334   
 
 จากตาราง  65  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุตรคนเดียวมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุตรคนสุดทอ้งมีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.957 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.372 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัวแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  36 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วน
ใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็น
ส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็น
ส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 
ตาราง  66.1-66.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 

66.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 195 4.2615 0.68737 0.04922 
ญาติพี่นอ้ง 17 4.2941 0.84887 0.20588 
เฉพาะบิดา 8 4.2500 1.03510 0.36596 
เฉพาะมารดา 28 4.4286 0.69007 0.13041 

เพื่อน 41 4.1220 1.00487 0.15693 
อยูค่นเดียว 46 4.3696 0.67852 0.10004 

66.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.799 5 329 0.551 

66.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.079 5 0.416 0.741 0.593 
ภายในกลุ่ม 184.656 329 0.561     

รวม 186.734 334       
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 จากตาราง  66  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่กบัเฉพาะมารดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
บญัชีออมใจ สูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยูก่บัเพื่อนเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่า
ท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.551 ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  
ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.593 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  37 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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ตาราง  67.1-67.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
67.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 195 4.2513 0.79524 0.05695 
ญาติพี่นอ้ง 17 3.9412 1.02899 0.24957 
เฉพาะบิดา 8 4.2500 0.88641 0.31339 
เฉพาะมารดา 28 4.4643 0.83808 0.15838 

เพื่อน 41 4.1220 0.74817 0.11684 
อยูค่นเดียว 46 4.4348 0.68806 0.10145 

67.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.741 5 329 0.593 

67.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.096 5 1.019 1.614 0.156 
ภายในกลุ่ม 207.787 329 0.632     

รวม 212.884 334       
 
 จากตาราง  67  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่กบัเฉพาะมารดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่กบัญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  
Sig. เท่ากบั  0.593 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้
ค่า Sig. เท่ากบั 0.156 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
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ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  38 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  68.1-68.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามบุคคลท่ี
อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
68.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 195 4.2923 0.75416 0.05401 
ญาติพี่นอ้ง 17 4.0000 0.93541 0.22687 
เฉพาะบิดา 8 4.5000 0.53452 0.18898 
เฉพาะมารดา 28 4.5714 0.79015 0.14932 

เพื่อน 41 4.2000 0.72324 0.11435 
อยูค่นเดียว 46 4.4565 0.62206 0.09172 
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68.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.863 5 328 0.506 

68.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.351 5 1.070 1.939 0.087 
ภายในกลุ่ม 181.009 328 0.552     

รวม 186.359 333       
 
 จากตาราง  68  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่กบัเฉพาะมารดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้งเป็นส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.506  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.087 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  39 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  69.1-69.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามบุคคลท่ี
อาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
69.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 195 4.3744 0.77882 0.05577 
ญาติพี่นอ้ง 17 4.1176 0.92752 0.22496 
เฉพาะบิดา 8 4.2500 0.46291 0.16366 
เฉพาะมารดา 28 4.6071 0.78595 0.14853 

เพื่อน 41 4.3415 0.79403 0.12401 
อยูค่นเดียว 46 4.4130 0.61738 0.09103 

69.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.008 5 329 0.413 

69.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.867 5 0.573 0.983 0.428 
ภายในกลุ่ม 191.987 329 0.584     

รวม 194.854 334       
 



139 
 

 จากตาราง  69  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่กบัเฉพาะมารดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้งเป็นส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.413 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.428 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  40 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึง
ท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
   H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง  70.1-70.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
70.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่
ด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บิดาและมารดา 195 4.3538 0.73423 0.05258 
ญาติพี่นอ้ง 17 4.0000 1.00000 0.24254 
เฉพาะบิดา 8 4.2500 0.46291 0.16366 
เฉพาะมารดา 28 4.6071 0.73733 0.13934 

เพื่อน 41 4.1951 0.71483 0.11164 
อยูค่นเดียว 46 4.4348 0.54374 0.08017 

70.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.712 5 329 0.131 

70.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.326 5 1.065 2.055 0.071 
ภายในกลุ่ม 170.507 329 0.518     

รวม 175.833 334       
 
 จากตาราง  70  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่กบัเฉพาะมารดาเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูก่บัญาติพี่
น้องเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.131  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  6  ชุดไม่
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.071 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
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มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยเป็นส่วนใหญ่แตกต่างกนัมีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  41 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 

 
ตาราง  71.1-71.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 

71.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 269 4.2454 0.75757 0.04619 
แยกกนัอยู ่ 32 4.4063 0.66524 0.11760 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

34 4.3824 0.73915 0.12676 

71.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.099 2 332 0.905 
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71.3 การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.179 2 0.590 1.055 0.349 
ภายในกลุ่ม 185.555 332 0.559     

รวม 186.734 334       
 
 จากตาราง  71  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาแยกกนัอยูมี่ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด  
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาอยูด่ว้ยกนัมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.905 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.349 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
สถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  42 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั 
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ตาราง  72.1-72.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามสถานภาพของ
บิดา/มารดา 
72.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 269 4.2416 0.79008 0.04817 
แยกกนัอยู ่ 32 4.2500 0.67202 0.11880 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

34 4.4412 0.95952 0.16456 

72.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.521 2 332 0.082 

72.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.208 2 0.604 0.947 0.389 
ภายในกลุ่ม 211.676 332 0.638     

รวม 212.884 334       
 
 จากตาราง  72  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวติมีค่าเฉล่ียความสมดุล
ในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาอยูด่ว้ยกนัมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.082 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.389  
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  43 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  73.1-73.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
สถานภาพของบิดา/มารดา 
73.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 269 4.2910 0.73769 0.04506 
แยกกนัอยู ่ 32 4.2500 0.67202 0.11880 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

34 4.5882 0.85697 0.14697 

73.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.868 2 331 0.156 
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73.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.825 2 1.413 2.548 0.080 
ภายในกลุ่ม 183.534 331 0.554     

รวม 186.359 333       
 
 จากตาราง  73  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิตมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาแยกกนัอยูมี่ค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. 
เท่ากบั  0.156  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.080 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  44 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  74.1-74.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพของบิดา/มารดา 
74.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 269 4.3717 0.75019 0.04574 
แยกกนัอยู ่ 32 4.2813 0.72887 0.12885 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

34 4.5294 0.89562 0.15360 

74.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.876 2 332 0.155 

74.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.089 2 0.545 0.933 0.394 
ภายในกลุ่ม 193.765 332 0.584     

รวม 194.854 334       
  
 จากตาราง  74  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิตมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาแยกกนัอยูมี่ค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั 0.155 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
Sig. เท่ากบั 0.394 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  45 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีสถานภาพของบิดา/
มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  75.1-75.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามสถานภาพของบิดา/มารดา 
75.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

สถานภาพของ
บิดา/มารดา 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อยูด่ว้ยกนั 269 4.3346 0.72762 0.04436 
แยกกนัอยู ่ 32 4.2500 0.56796 0.10040 

บิดาและ/หรือ
มารดาเสียชีวติ 

34 4.5294 0.82518 0.14152 

75.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.025 2 332 0.051 
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75.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.474 2 0.737 1.403 0.247 
ภายในกลุ่ม 174.359 332 0.525     

รวม 175.833 334       
 
 จากตาราง  75  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิตมีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา/มารดาแยกกนัอยูมี่
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.051 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  3  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.247 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ท่ีมี
สถานภาพของบิดา/มารดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  46 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่าง
กนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  
0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
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ตาราง  76.1-76.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามอาชีพของบิดา 

76.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 52 4.2692 0.56414 0.07823 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 18 4.1667 0.70711 0.16667 

รับจา้ง 59 4.4746 0.72768 0.09474 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 70 4.1429 0.74767 0.08936 

เกษตรกร 87 4.1724 0.86545 0.09279 
พนกังานบริษทัเอกชน 12 4.5000 0.67420 0.19462 

พอ่บา้น/วา่งงาน 4 4.2500 0.50000 0.25000 
อ่ืนๆ 33 4.4545 0.71111 0.12379 

76.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.373 7 327 0.216 

76.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 6.375 7 0.911 1.651 0.120 
ภายในกลุ่ม 180.360 327 0.552     

รวม 186.734 334       
 
 จากตาราง  76  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพรับจา้งมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจสูงท่ีสุด  
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.216 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.120 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ี
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ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
อาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  47 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่าง
กนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  77.1-77.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
77.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 52 4.3077 0.75507 0.10471 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 18 4.1667 0.70711 0.16667 

รับจา้ง 59 4.3559 0.76028 0.09898 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 70 4.2000 0.86141 0.10296 

เกษตรกร 87 4.1494 0.78546 0.08421 
พนกังานบริษทัเอกชน 12 4.4167 0.79296 0.22891 

พอ่บา้น/วา่งงาน 4 4.2500 1.25831 0.62915 
อ่ืนๆ 33 4.4545 0.83258 0.14493 
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77.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.517 7 327 0.822 

77.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.675 7 0.525 0.821 0.571 
ภายในกลุ่ม 209.208 327 0.640     

รวม 212.884 334       
 
 จากตาราง  77  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพอ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพเกษตรกร  มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.822 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูล
ทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.571 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  48 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่าง
กนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  78.1-78.5 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาชีพ
ของบิดา 
78.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 52 4.0769 0.73688 0.10219 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 18 4.0556 0.80237 0.18912 

รับจา้ง 59 4.4576 0.65184 0.08486 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 70 4.2609 0.67850 0.08168 

เกษตรกร 87 4.3103 0.78222 0.08386 
พนกังานบริษทัเอกชน 12 4.5833 0.66856 0.19300 

พอ่บา้น/วา่งงาน 4 4.5000 0.57735 0.28868 
อ่ืนๆ 33 4.6061 0.86384 0.15037 

78.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.231 7 326 0.285 

78.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 9.358 7 1.337 2.462 0.018 
ภายในกลุ่ม 177.001 326 0.543     

รวม 186.359 333       
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78.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast 

อาชีพของบิดา 
(i) 

อาชีพของบิดา 
(j) 

ผลต่าง
ค่าเฉลีย่ 

(i-j) 

ความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 0.02137 0.20151 1.000 
 รับจา้ง -0.38070 0.14016 0.393 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.18395 0.13531 0.967 
 เกษตรกร -0.23342 0.12916 0.858 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.50641 0.23598 0.708 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.42308 0.38233 0.990 
 อ่ืนๆ -0.52914 0.16399 0.171 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ รับจา้ง -0.40207 0.19841 0.767 

 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.20531 0.19502 0.993 
 เกษตรกร -0.25479 0.19080 0.970 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.52778 0.27461 0.813 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.44444 0.40731 0.991 
 อ่ืนๆ -0.55051 0.21591 0.484 

รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.19676 0.13066 0.943 
 เกษตรกร 0.14728 0.12427 0.985 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.12571 0.23334 1.000 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.04237 0.38071 1.000 
 อ่ืนๆ -0.14843 0.16017 0.997 
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78.4  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  Scheffe’s Multiple Contrast (ต่อ) 
อาชีพของบิดา 

(i) 
อาชีพของบิดา 

(j) 
ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

(i-j) 

ความคาด
เคล่ือน

มาตรฐาน 

Sig. 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร -0.04948 0.11878 1.000 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.32246 0.23047 0.962 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.23913 0.37895 1.000 
 อ่ืนๆ -0.34519 0.15595 0.672 

เกษตรกร พนกังานบริษทัเอกชน -0.27299 0.22691 0.984 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.18966 0.37680 1.000 
 อ่ืนๆ -0.29572 0.15064 0.796 

พนกังานบริษทัเอกชน พอ่บา้น/วา่งงาน 0.08333 0.42542 1.000 
 อ่ืนๆ -0.02273 0.24839 1.000 

พอ่บา้น/วา่งงาน อ่ืนๆ -0.10606 0.39012 1.000 
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78.5  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  LSD 

อาชีพของบิดา 
(i) 

อาชีพของบิดา 
(j) 

ผลต่าง
ค่าเฉลีย่ 

(i-j) 

ความคาด
เคลือ่น

มาตรฐาน 
Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 0.021 0.202 0.916 
 รับจา้ง -0.380 0.140 0.007* 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.184 0.135 0.175 
 เกษตรกร -0.233 0.129 0.072 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.506 0.236 0.033* 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.423 0.382 0.269 
 อ่ืนๆ -0.529 0.164 0.001* 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ รับจา้ง -0.402 0.198 0.044* 

 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั -0.205 0.195 0.293 
 เกษตรกร -0.255 0.191 0.183 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.528 0.275 0.055 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.444 0.407 0.276 
 อ่ืนๆ -0.550 0.216 0.011* 

รับจา้ง คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.197 0.131 0.133 
 เกษตรกร 0.147 0.124 0.237 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.126 0.233 0.590 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.042 0.381 0.911 
 อ่ืนๆ -0.148 0.160 0.355 
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78.5  การเปรียบเทยีบพหุคูณ วธีิ  LSD (ต่อ) 
อาชีพของบิดา 

(i) 
อาชีพของบิดา 

(j) 
ผลต่าง
ค่าเฉล่ีย 

(i-j) 

ความคาด
เคล่ือน

มาตรฐาน 

Sig. 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร -0.049 0.119 0.677 
 พนกังานบริษทัเอกชน -0.322 0.230 0.163 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.239 0.379 0.528 
 อ่ืนๆ -0.345 0.156 0.028* 

เกษตรกร พนกังานบริษทัเอกชน -0.273 0.227 0.230 
 พอ่บา้น/วา่งงาน -0.190 0.377 0.615 
 อ่ืนๆ -0.296 0.151 0.050 

พนกังานบริษทัเอกชน พอ่บา้น/วา่งงาน 0.083 0.425 0.845 
 อ่ืนๆ -0.023 0.248 0.927 

พอ่บา้น/วา่งงาน อ่ืนๆ -0.106 0.390 0.786 
 
 จากตาราง  78  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพอ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชัยชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากับ  
0.285 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. 
เท่ากบั 0.018  ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการการเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี Scheffe เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสัยรายคู่ พบวา่จากการเปรียบเทียบพหุคูณแยกเป็นรายคู่โดย
วิธีของ Scheffe ไม่มีค่า Sig. ใดท่ีนอ้ยกว่าค่า  ท่ีก าหนดคือ 0.05 ดงันั้น จึงท าการเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยวธีิ LSD เพิ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลปรากฏวา่ 

 -กลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพข้าราชการ กับกลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพรับจ้าง อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มตวัอยา่งท่ี
บิดามีอาชีพขา้ราชการ  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดา
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มีอาชีพรับจา้ง อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพอ่ืน ๆโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.380 0.506 
และ 0.529 ตามล าดบั 

 -กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพรับจา้ง 
และอาชีพอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพ
รับจา้ง และอาชีพอ่ืน ๆโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.402 0.550 ตามล าดบั 

 -กลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั กบักลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพอ่ืน ๆ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย
ระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพอ่ืน ๆ โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.345 
 
สมมติฐานที่  49 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่าง
กนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  79.1-79.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาชีพ
ของบิดา 
79.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 52 4.2692 0.68928 0.09559 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 18 4.2222 0.80845 0.19055 

รับจา้ง 59 4.5085 0.75139 0.09782 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 70 4.3429 0.75921 0.09074 

เกษตรกร 87 4.3103 0.79695 0.08544 
พนกังานบริษทัเอกชน 12 4.8333 0.71774 0.20719 

พอ่บา้น/วา่งงาน 4 4.5000 0.57735 0.28868 
อ่ืนๆ 33 4.4848 0.79535 0.13845 

79.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.406 7 327 0.898 

79.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.465 7 0.781 1.348 0.227 
ภายในกลุ่ม 189.389 327 0.579     

รวม 194.854 334       
 
 จากตาราง  79  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพรับจา้งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีบิดามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.898 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า 
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Sig. เท่ากบั 0.227 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 
ท่ีว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  50 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดาแตกต่าง
กนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของบิดา
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
ตาราง  80.1-80.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
80.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 52 4.1923 0.68709 0.09528 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 18 4.1111 0.75840 0.17876 

รับจา้ง 59 4.5085 0.67907 0.08841 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 70 4.2571 0.73594 0.08796 

เกษตรกร 87 4.3448 0.74440 0.07981 
พนกังานบริษทัเอกชน 12 4.6667 0.49237 0.14213 

พอ่บา้น/วา่งงาน 4 4.2500 0.50000 0.25000 
อ่ืนๆ 33 4.5152 0.79535 0.13845 
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80.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.926 7 327 0.486 

80.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 6.547 7 0.935 1.807 0.085 
ภายในกลุ่ม 169.286 327 0.518     

รวม 175.833 334       
 
 จากตาราง  80  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพรับจา้งมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีบิดามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมี
ค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.486  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.085 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพ
ของบิดาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  51 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั 
 
ตาราง  81.1-81.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
81.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 37 4.2162 0.62960 0.10351 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 4.0000 0.63246 0.25820 

รับจา้ง 55 4.4545 0.68902 0.09291 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 91 4.2967 0.78166 0.08194 

เกษตรกร 84 4.1667 0.86196 0.09405 
พนกังานบริษทัเอกชน 6 4.1667 0.75277 0.30732 

แม่บา้น/วา่งงาน 46 4.3261 0.66848 0.09856 
อ่ืนๆ 10 4.2000 0.42164 0.13333 

81.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.143 7 327 0.335 

81.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.630 7 0.519 0.926 0.486 
ภายในกลุ่ม 183.104 327 0.560     

รวม 186.734 334       
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 จากตาราง  81  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารดามีอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจต ่าท่ีสุด  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.335 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.486 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  52 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
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ตาราง  82.1-82.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
82.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 37 4.4324 0.68882 0.11324 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 3.6667 0.51640 0.21082 

รับจา้ง 55 4.3818 0.68017 0.09171 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 91 4.2637 0.85421 0.08955 

เกษตรกร 84 4.1429 0.79369 0.08660 
พนกังานบริษทัเอกชน 6 3.8333 0.98319 0.40139 

แม่บา้น/วา่งงาน 46 4.3043 0.86589 0.12767 
อ่ืนๆ 10 4.4000 0.84327 0.26667 

82.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.007 7 327 0.426 

82.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 6.559 7 0.937 1.485 0.172 
ภายในกลุ่ม 206.325 327 0.631     

รวม 212.884 334       
  
 จากตาราง  82  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความสมดุลใน
การด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.426 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. 
เท่ากบั 0.172 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
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นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  มีความสมดุลใน
การด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  53 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
ตาราง  83.1-83.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามอาชีพ
ของมารดา 
83.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 37 4.3514 0.67562 0.11107 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 4.0000 0.63246 0.25820 

รับจา้ง 55 4.3818 0.73260 0.09878 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 91 4.3667 0.78540 0.08279 

เกษตรกร 84 4.2738 0.78158 0.08528 
พนกังานบริษทัเอกชน 6 4.3333 1.03280 0.42164 

แม่บา้น/วา่งงาน 46 4.2391 0.73590 0.10850 
อ่ืนๆ 10 4.3000 0.48305 0.15275 
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83.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.357 7 326 0.223 

83.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.540 7 0.220 0.388 0.909 
ภายในกลุ่ม 184.820 326 0.567     

รวม 186.359 333       
 
 จากตาราง  83  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ีย
ระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตัวอย่างท่ีมารดามีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.223   ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.909 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ท่ีมีอาชีพ
ของมารดาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  54 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  84.1-84.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามอาชีพ
ของมารดา 
84.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 37 4.3514 0.53832 0.08850 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 4.3333 0.81650 0.33333 

รับจา้ง 55 4.4909 0.63458 0.08557 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 91 4.4505 0.83352 0.08738 

เกษตรกร 84 4.2619 0.80838 0.08820 
พนกังานบริษทัเอกชน 6 4.3333 0.81650 0.33333 

แม่บา้น/วา่งงาน 46 4.3913 0.80217 0.11827 
อ่ืนๆ 10 4.2000 0.91894 0.29059 

84.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.423 7 327 0.195 

84.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.687 7 0.384 0.653 0.712 
ภายในกลุ่ม 192.167 327 0.588     

รวม 194.854 334       
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 จากตาราง  84  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้
ค่า  Sig. เท่ากบั  0.195  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H0 ท่ีว่าความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.712 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกนั  
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  55 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดา
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง  85.1-85.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
85.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

อาชีพของบิดา จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ขา้ราชการ 37 4.3514 0.53832 0.08850 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 4.1667 0.75277 0.30732 

รับจา้ง 55 4.4909 0.57325 0.07730 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 91 4.3626 0.82350 0.08633 

เกษตรกร 84 4.2857 0.75365 0.08223 
พนกังานบริษทัเอกชน 6 4.3333 0.81650 0.33333 

แม่บา้น/วา่งงาน 46 4.2609 0.80097 0.11810 
อ่ืนๆ 10 4.4000 0.51640 0.16330 

85.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.270 7 327 0.265 

85.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.043 7 0.292 0.549 0.797 
ภายในกลุ่ม 173.790 327 0.531     

รวม 175.833 334       
  
 จากตาราง  85  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมารดามีอาชีพ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.265  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  8  ชุดไม่
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แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.797 ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีอาชีพของมารดาแตกต่างกัน  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  56 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 

  H1  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 
 

ตาราง  86.1-86.3  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 

86.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงของจ านวน
เพือ่นสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 

บัญชีออมใจ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

1-3 คน 88 4.2386 0.80221 0.08552 
4-6 คน 127 4.2835 0.77560 0.06882 
7-9 คน 45 4.3556 0.74332 0.11081 

มากกว่า 10 คน 75 4.2533 0.63869 0.07375 
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86.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.540 3 331 0.204 

86.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.453 3 0.151 0.268 0.848 
ภายในกลุ่ม 186.282 331 0.563 

รวม 186.734 334   
  
 จากตาราง  86  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  7-9 คน มีค่าเฉล่ียบญัชี
ออมใจ สูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  1-3 คน  มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ต ่าท่ีสุด  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.204 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.848 ซ่ึงมากกว่าระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  57 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  
หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  87.1-87.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามจ านวนเพื่อน
สนิท 
87.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงของจ านวน
เพือ่นสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลีย่ความสมดุลใน

การด าเนินชีวติ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

1-3 คน 88 4.1250 0.75525 0.08051 
4-6 คน 127 4.3228 0.84404 0.07490 
7-9 คน 45 4.2889 0.78689 0.11730 

มากกว่า 10 คน 75 4.3067 0.77063 0.08898 

87.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.194 3 331 0.089 

87.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.304 3 0.768 1.207 0.307 
ภายในกลุ่ม 210.580 331 0.636 

รวม 212.884 334   
  
 จากตาราง  87  พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  4-6 คน มีค่าเฉล่ียความ
สมดุลในการด าเนินชีวติสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง1-3 คน มีค่าเฉล่ียความ
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สมดุลในการด าเนินชีวติต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.089 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. 
เท่ากบั 0.307 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั  มีความสมดุลใน
การด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่  58 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  88.1-88.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามจ านวน
เพื่อนสนิท 
88.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงของจ านวน
เพือ่นสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัย
เพือ่ชัยชนะส่วนตน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

1-3 คน 88 4.2644 0.70644 0.07574 
4-6 คน 127 4.4409 0.77309 0.06860 
7-9 คน 45 4.2667 0.71985 0.10731 

มากกว่า 10 คน 75 4.2000 0.75337 0.08699 
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88.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.238 3 330 0.296 

88.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.333 3 1.111 2.003 0.113 
ภายในกลุ่ม 183.027 330 0.555 

รวม 186.359 333   
  
 จากตาราง  88  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  4-6 คน มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิทมากกวา่ 10 คนมี
ค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.296  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.113 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  59 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  89.1-89.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามจ านวน
เพื่อนสนิท 
89.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงของจ านวน
เพือ่นสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลีย่ระดับอุปนิสัย
เพือ่ชัยชนะในสังคม 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

1-3 คน 88 4.3864 0.74943 0.07989 
4-6 คน 127 4.4331 0.81251 0.07210 
7-9 คน 45 4.4000 0.71985 0.10731 

มากกว่า 10 คน 75 4.2667 0.72286 0.08347 

89.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.039 3 331 0.376 

89.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.342 3 0.447 0.765 0.514 
ภายในกลุ่ม 193.511 331 0.585 

รวม 194.854 334   
 
 จากตาราง  89  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  4-6 คน มีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนเพื่อนสนิทมากกวา่ 10 คน มี
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ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.376 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.514   ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  60 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  
ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิท
แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  90.1-90.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามจ านวนเพื่อนสนิท 
90.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

ช่วงของจ านวน
เพือ่นสนิท 

จ านวน 
ค่าเฉลีย่ 7 อุปนิสัย

พฒันาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

1-3 คน 88 4.3182 0.73571 0.07843 
4-6 คน 127 4.4331 0.76210 0.06763 
7-9 คน 45 4.3333 0.67420 0.10050 

มากกว่า 10 คน 75 4.2400 0.67464 0.07790 
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90.2  การทดสอบความแปรปรวน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.582 3 331 0.193 

90.3  การทดสอบค่าเฉลีย่ 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่ก าลงัสอง F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.881 3 0.627 1.193 0.312 
ภายในกลุ่ม 173.952 331 0.526 

รวม 175.833 334   
  
 จากตาราง  90  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  4-6 คน  มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเพื่อนสนิทช่วง  
10  คนข้ึนไป  มีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากบั 0.193  ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  4  ชุดไม่แตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.312 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
จ  านวนเพื่อนสนิทแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  61 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ
หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  
95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 
ตาราง  91.1-91.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหา
รายไดเ้สริม 

91.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 68 4.2647 0.94027 0.11402 
ไม่เคย 267 4.2772 0.69231 0.04237 

91.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
5.857 0.016 -0.122 333 0.903 

 
 จากตาราง  91  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ีย
บัญชีออมใจ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายได้เสริม  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.016 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for 
Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.903  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ท่ีมีประวติั                         
ก า รท า ง านพิ เ ศษห รื อห า ร า ย ได้ เ ส ริ ม แตก ต่ า ง กัน   มี บัญ ชี ออม ใ จ ไม่ แ ตก ต่ า ง กัน
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สมมติฐานที ่ 62 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ
หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  
ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  92.1-92.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประวติัการ
ท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
92.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 68 4.2353 0.88297 0.10708 
ไม่เคย 267 4.2697 0.77698 0.04755 

92.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.519 0.219 -0.316 333 0.752 

  
 จากตาราง  92  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ีย
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายได้เสริม  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
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เท่ากบั  0.219 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.752 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  63 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ
หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  93.1-93.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามประวติั
การท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
93.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 68 4.2239 0.83159 0.10159 
ไม่เคย 267 4.3408 0.72544 0.04440 
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93.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.054 0.816 -1.145 332 0.253 

 
 จากตาราง  93  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ีย
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.816 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.253 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วน
ตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  64 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ
หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  94.1-94.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามประวติั
การท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
94.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 68 4.3971 0.73586 0.08924 
ไม่เคย 267 4.3745 0.77204 0.04725 

94.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.088 0.767 0.217 333 0.828 

 
 จากตาราง  94  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ียระดบั
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.767  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.828 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะใน
สังคมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  65 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษ
หรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่
แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างาน
พิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั 
 
ตาราง  95.1-95.2 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริม 
95.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การท างาน
พเิศษ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 68 4.2647 0.78451 0.09514 
ไม่เคย 267 4.3670 0.70984 0.04344 

95.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 
7 อุปนิสัย 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.064 0.800 -1.038 333 0.300 
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 จากตาราง  95  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมมีค่าเฉล่ีย
ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท างานพิเศษหรือหา
รายได้เสริม  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั 0.800 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.300 ซ่ึงมากกวา่
ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประวติัการท างานพิเศษหรือหารายไดเ้สริมแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  66 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ 

แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่
แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่าง
กนั 
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ตาราง  96.1-96.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  
หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

96.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 107 4.2991 0.84914 0.08209 
ไม่เคย 228 4.2632 0.69678 0.04615 

96.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.216 0.074 0.409 333 0.683 

 
 จากตาราง  96  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีค่าเฉล่ียบัญชีออมใจ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.074 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวน
ของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test 
for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.683 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีมี
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีบญัชี
ออมใจไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  67 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  97.1-97.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประสบการณ์
การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
97.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 107 4.3645 0.89435 0.08646 
ไม่เคย 228 4.2149 0.74641 0.04943 

 
97.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
5.393 0.021 1.603 333 0.110 
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 จากตาราง  97  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนักศึกษา  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.021 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของข้อมูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกัน  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.110  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  68 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
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ตาราง  98.1-98.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
98.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 107 4.3774 0.82176 0.07982 
ไม่เคย 228 4.2895 0.71144 0.04712 

98.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
3.869 0.051 0.999 332 0.318 

 
 จากตาราง  98  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.051 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.318 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั   
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่  69 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อ
ชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  99.1-99.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
99.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 107 4.4673 0.81632 0.07892 
ไม่เคย 228 4.3377 0.73609 0.04875 

99.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.568 0.211 1.450 333 0.148 
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 จากตาราง  99  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.211 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.148  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  
มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  70 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การ
เป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง  100.1-100.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
100.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเป็นผู้น า
กจิกรรม 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 107 4.4299 0.84800 0.08198 
ไม่เคย 228 4.3070 0.65876 0.04363 

100.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 
7 อุปนิสัย 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
9.648 0.002 1.448 333 0.149 

 
 จากตาราง  100  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ได้ค่า  Sig. เท่ากบั  0.002 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.149  ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่าง
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สมมติฐานที ่ 71 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความ
เช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 

 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 
ตาราง  101.1-101.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจจ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ 

101.1 ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 210 4.2333 0.76267 0.05263 
ไม่เคย 125 4.3440 0.71959 0.06436 

101.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.273 0.602 -1.312 333 0.191 

 
 จากตาราง  101  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
โดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
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Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.602 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.191 ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  
มีบญัชีออมใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  72 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั  จึงท าการ
ทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  102.1-102.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวติจ าแนกตามประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
102.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 210 4.2810 0.81383 0.05616 
ไม่เคย 125 4.2320 0.77393 0.06922 
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102.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.264 0.608 0.542 333 0.588 

  
 จากตาราง  102  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for 
Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.608 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือ
ทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
0.588  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่าง
กนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  73 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่าง
กนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 



194 
 

ตาราง  103.1-103.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
103.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 210 4.3445 0.74420 0.05148 
ไม่เคย 125 4.2720 0.75537 0.06756 

103.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.068 0.795 0.857 332 0.392 

 
 จากตาราง  103  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมัครใจมีค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ เคยมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  
Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.795 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.392 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่ 74 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท า
การทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่าง
กนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
 
ตาราง  104.1-104.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
104.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 210 4.4476 0.75115 0.05183 
ไม่เคย 125 4.2640 0.77401 0.06923 

104.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.138 0.710 2.139 333 0.033 
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 จากตาราง  104  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมัครใจมีค่าเฉล่ียระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ เคยมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  
Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.710 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.033 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  

H1 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน
มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.333 
 
สมมติฐานที่  75 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงแตกต่างกนั 
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ตาราง  105.1-105.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
105.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเข้าร่วมกจิกรรม
โดยสมัครใจ 

จ านวน  
(คน) 

ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 210 4.3667 0.71473 0.04932 
ไม่เคย 125 4.3120 0.74505 0.06664 

105.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 
7 อุปนิสัย 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.399 0.528 0.666 333 0.506 

 
 จากตาราง  105  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณา
จาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.528 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  
ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.506  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  
H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดย
สมคัรใจแตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  76 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจไม่
แตกต่างกนั 

  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ
แตกต่างกนั 

 
ตาราง  106.1-106.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้

106.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 4 4.2500 0.50000 0.25000 
ไม่เตม็ใจ 12 3.8333 0.71774 0.20719 
เฉยๆ 165 4.2303 0.65912 0.05131 
เตม็ใจ 135 4.3556 0.85052 0.07320 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 19 4.3684 0.68399 0.15692 

106.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.183 4 330 0.014 
 
 จากตาราง  106  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ในระดบัเต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ สูงท่ีสุด  และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ใน
ระดบัไม่เตม็ใจมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ ต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  
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Sig. เท่ากบั  0.014 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่  77 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีความสมดุลใน
การด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีความสมดุลใน
การด าเนินชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  107.1-107.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามระดบัความ
เตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้
107.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 4 4.2500 0.95743 0.47871 
ไม่เตม็ใจ 12 3.8333 0.93744 0.27061 
เฉยๆ 165 4.2303 0.77793 0.06056 
เตม็ใจ 135 4.3185 0.81636 0.07026 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 19 4.4211 0.69248 0.15887 
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107.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.439 4 330 0.781 

107.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.283 4 0.821 1.292 0.273 
ภายในกลุ่ม 209.600 330 0.635     

รวม 212.884 334       
 
 จากตาราง  107  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัเต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิต
สูงท่ีสุด  และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา  คณะหรือ
มหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัไม่เต็มใจมีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากบั  0.781 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  
จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.273  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
ระดบัความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  78 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  108.1-108.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตามระดบั
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
108.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 4 4.0000 0.81650 0.40825 
ไม่เตม็ใจ 12 4.1667 0.83485 0.24100 
เฉยๆ 165 4.2788 0.72908 0.05676 
เตม็ใจ 135 4.3657 0.77110 0.06661 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 19 4.4737 0.69669 0.15983 

108.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.554 4 329 0.696 

108.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.698 4 0.424 0.756 0.554 
ภายในกลุ่ม 184.661 329 0.561     

รวม 186.359 333       
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 จากตาราง  108  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัเต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตนสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือ
มหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัไม่เต็มใจอย่างยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนต ่าท่ีสุด  
เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรได้ค่า  Sig. เท่ากับ  0.696  ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  
ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.554 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีมีระดับความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา  คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  79 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัย
เพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  
0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบักลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมแตกต่างกนั 
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ตาราง  109.1-109.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตามระดบั
ความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให้ 
109.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 4 3.5000 0.57735 0.28868 
ไม่เตม็ใจ 12 3.7500 1.21543 0.35086 
เฉยๆ 165 4.2970 0.69162 0.05384 
เตม็ใจ 135 4.5185 0.77124 0.06638 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 19 4.6842 0.58239 0.13361 

109.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.390 4 330 0.010 
 
 จากตาราง  109  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัเต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคมสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา  คณะ
หรือมหาวิทยาลยัจดัให้ระดบัไม่เต็มใจอยา่งยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมต ่า
ท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.010 ซ่ึงน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  
ชุดแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 
สมมติฐานที่  80 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือ
ระดบันยัส าคญั  0.05 
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 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  
7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเตม็ใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  
7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
 
ตาราง  110.1-110.3  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามระดบัความเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัให ้
110.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 
ระดับความเต็มใจ จ านวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย่ระดับ

อุปนิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 4 4.0000 0.81650 0.40825 
ไม่เตม็ใจ 12 4.0000 1.04447 0.30151 
เฉยๆ 165 4.2788 0.69482 0.05409 
เตม็ใจ 135 4.4444 0.72962 0.06280 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 19 4.5263 0.61178 0.14035 

110.2  การทดสอบความแปรปรวน 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.739 4 330 0.141 
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110.3  การทดสอบค่าเฉล่ีย 
แหล่งความแปรปรวน ผลบวกก าลงัสอง df ค่าเฉลีย่

ก าลงัสอง 
F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.587 4 1.147 2.210 0.068 
ภายในกลุ่ม 171.246 330 0.519     

รวม 175.833 334       
 
 จากตาราง  110  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้ระดับเต็มใจอย่างยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงสูงท่ีสุด  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นักศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลัยจดัให้ระดับไม่เต็มใจ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวทิยาลยัจดัใหร้ะดบัไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียระดบั
ภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงต ่าท่ีสุด  เม่ือทดสอบความแปรปรวนของกลุ่ม
ประชากรไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.141 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  5  ชุดไม่แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ีย
ระดบัอุปนิสัยไดค้่า Sig. เท่ากบั  0.068   ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีระดบัความเต็มใจเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา  คณะหรือมหาวิทยาลยัจดัให้แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  81 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ 

แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
  
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ 

ไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออมใจ 

แตกต่างกนั 
 
ตาราง  111.1-111.2  แสดงผลการวเิคราะห์บญัชีออมใจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 

111.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้   
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 170 4.2471 0.76778 0.05889 
ไม่เคย 165 4.3030 0.72771 0.05665 

111.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

บัญชีออมใจ 

 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.007 0.932 -0.684 333 0.494 

 
 จากตาราง  111  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7  อุปนิสัยส าหรับผู ้ทรงประสิทธิผลยิ่งมีค่าเฉล่ียบัญชีออมใจ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง  เม่ือทดสอบความ
แปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั   0.932  
ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณา
จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.494  ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
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ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีบญัชีออม
ใจไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  82 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีความสมดุลในการด าเนิน
ชีวติแตกต่างกนั 
 
ตาราง  112.1-112.2  แสดงผลการวเิคราะห์ความสมดุลในการด าเนินชีวิตจ าแนกตามประสบการณ์
ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
112.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 170 4.2824 0.80841 0.06200 
ไม่เคย 165 4.2424 0.78981 0.06149 
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112.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

ความสมดุลใน
การด าเนินชีวติ 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
0.286 0.593 0.457 333 0.648 

  
 จากตาราง  112  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวิตมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง  เม่ือทดสอบ
ความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  
0.593 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณา
จาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.648 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งแตกต่างกนั  มีความ
สมดุลในการด าเนินชีวติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  83 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ส่วนตนแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะส่วนตนแตกต่างกนั 
 
ตาราง  113.1-113.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
113.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 170 4.3432 0.77188 0.05938 
ไม่เคย 165 4.2909 0.72430 0.05639 

113.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะส่วนตน 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.905 0.168 0.638 332 0.524 

 
 จากตาราง  113  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.168 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.524 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
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โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  84 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะ
ในสังคมแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบันยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยั
ชนะในสังคมแตกต่างกนั 

ตาราง  114.1-114.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
114.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 170 4.4235 0.79012 0.06060 
ไม่เคย 165 4.3333 0.73529 0.05724 

114.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

กลุ่มอุปนิสัยเพือ่
ชัยชนะในสังคม 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
1.812 0.179 1.081 333 0.281 
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 จากตาราง  114  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  
อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง  เม่ือ
ทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of Variances  ไดค้่า  Sig. 
เท่ากบั  0.179 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่
ความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดย
พิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.281 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  
0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่
โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งแตกต่างกนั  มี
ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่  85 
 ผูศึ้กษาเช่ือวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั  จึงท าการทดสอบ  ณ  ความเช่ือมัน่  95 %  หรือระดบั
นยัส าคญั  0.05 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดไม่แตกต่างกนั 

H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง  2  ชุดแตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
  H1  :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
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ตาราง  115.1-115.2  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
จ าแนกตามประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
115.1  ค่าทางสถิติทัว่ไป 

การเรียนรู้ 
7 Habits 

จ านวน  (คน) ค่าเฉลีย่ระดับ
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

เคย 170 4.3706 0.76015 0.05830 
ไม่เคย 165 4.3212 0.68954 0.05368 

115.2  การทดสอบความแปรปรวนและค่าเฉล่ีย 

7 อุปนิสัย 
พฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 
 

Levene’s Test for Equality 
of Variances 

t-Test for Equality of Mean 

F Sig. t df Sig. 
2.626 0.106 0.622 333 0.534 

 
 จากตาราง  115  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั   
7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งมีค่าเฉล่ียระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิ่ง  เม่ือทดสอบความแปรปรวนโดยพิจารณาจาก  Levene’s Test for Equality of 
Variances  ไดค้่า  Sig. เท่ากบั  0.106 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้งสองชุดไม่แตกต่างกนั  และเม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.534  ซ่ึง
มากกว่าระดบันยัส าคญั  0.05  ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่านกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่แตกต่างกนั  มีระดบัภาพรวม  7  อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 116  สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสัยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป 
ปัจจัยทีน่ ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 

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

แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม ไม่แตกต่าง - แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
ล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัว 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สถานภาพของ 
บิดา/มารดา 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

อาชีพของบิดา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
อาชีพของมารดา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
จ านวนเพื่อนสนิท ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
ประวติัการท างานพิเศษ
หรือมีรายไดเ้สริม 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ประสบการณ์การเป็นผู ้
ริเร่ิม ผูน้  า หรือผูมี้ส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
นกัศึกษา 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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ปัจจัยทีน่ ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 
A B C D E 

ความเตม็ใจเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสโมสร
นกัศึกษา คณะหรือ
มหาวทิยาลยัจดัให ้

- ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - ไม่แตกต่าง 

ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั 7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ   
 A คือ บญัชีออมใจ,  
 B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 C คือ ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน (อุปนิสัยท่ี 1, 2, 3 และ 7) 
 D คือ ระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม (อุปนิสัยท่ี 4, 5, 6 และ 7)  
 E คือ ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสัย 1 ถึง 7) 
                   -  หมายถึง ความแปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนัดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบค่าเฉล่ียต่อ 
 จากตาราง 116  สรุปได้ว่า มี 5 คุณลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลท าให้ค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา ช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ช่วง
เกรดเฉล่ียสะสม  อาชีพของบิดา และ ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ 
 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ใน
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดแตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียความสมดุลในการด าเนินชีวติมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาแตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดับนัยส าคญั 0.05 ในนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ท่ีมีช่วงเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาล่าสุด ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม และอาชีพของบิดาแตกต่างกนั 
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 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา และ
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจแตกต่างกนั 
 ค่าเฉล่ียระดับภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีช่วง
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด ช่วงเกรดเฉล่ียสะสม แตกต่างกนั 
 

3.2  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์  (Correlation Analysis) 
 ผูท้  าการศึกษาตอ้งการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด 
และผลการศึกษาเฉล่ียรวมของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบับญัชีออมใจ ความ
สมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม  อุปนิสัยท่ี 1 
ถึงอุปนิสัยท่ี 7และ  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูท้  าการศึกษาไดเ้ลือกใชว้ธีิหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient)  ในการ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์  และท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน  ผลแสดงดงัตารางท่ี 121 
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ตารางที ่117  แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด  และ
ผลการศึกษาเฉล่ียรวมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้กบับญัชีออมใจ  ความ
สมดุลในการด าเนินชีวิต  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม  อุปนิสัยท่ี 1 
ถึงอุปนิสัยท่ี 7และภาพรวม  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 ผลการเรียนเฉลีย่ภาคการศึกษาล่าสุด 
(N=335) 

ผลการศึกษาเฉลีย่สะสม 
(N=335) 

บัญชีออมใจ 0.149 0.124* 
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 0.067 0.028 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 0.151 0.114* 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 0.093 0.037 
อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 0.124* 0.118* 
อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 0.193 0.116* 
อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 0.093 0.033 
อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0.104 0.052 
อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อน แล้วจึงให้
ผู้อืน่เข้าใจเรา 

0.141 0.095 

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 0.011 0.029 
อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 0.049 0.034 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 0.120* 0.057 

*สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญั  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 117  พบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการศึกษาเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุด
กบั อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า ส่วนความสัมพนัธ์อ่ืนๆ นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ผลการการศึกษาเฉล่ียสะสม กบับญัชีออมใจ อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ  และอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า ส่วนความสัมพนัธ์อ่ืนๆ นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ส่วนที ่4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผล
สูง  ทีม่ีต่อบัญชีออมใจ  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ  อุปนิสัยที ่1 ถึง อุปนิสัยที ่7   อุปนิสัยกลุ่ม
ชัยชนะส่วนตน  อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
 โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) 

สมมติฐาน 
 ท าการศึกษานกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย 
(บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7  อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วน
ตน อุปนิสัยชยัชนะในสังคม  และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง) 
 สมมติฐานในการทดสอบความแปรปรวน 
  H0 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนั 
 H1 :  ความแปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด แตกต่างกนั 
 สมมติฐานในการทดสอบค่าเฉล่ีย 
  H0 :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกับ  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกัน มีระดับอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  ไม่
แตกต่างกนั 
 H1 :  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบัอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  แตกต่าง
กนั 
 
ตารางที ่118 แสดงผลการวเิคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง กบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7   อุปนิสัย
กลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยชยัชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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ตารางที ่118.1 แสดงค่าทางสถิติทัว่ไป 

อุปนิสัย 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกบั  7 
อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง จ านวน 

ค่าเฉลีย่ระดบั
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

บัญชีออมใจ 

 

เคยเรียนรู้ 170 4.2471 0.76778 0.05889 
ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.3030 0.72771 0.05665 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 

เคยเรียนรู้ 170 4.2824 0.80841 0.06200 
ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.2424 0.78981 0.06149 

อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 
 

เคยเรียนรู้ 170 4.4941 0.91177 0.06993 
ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.4545 0.83706 0.06516 

อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

 
เคยเรียนรู้ 170 4.1471 0.98306 0.07540 

ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.1273 0.91840 0.07150 
อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 
 

เคยเรียนรู้ 170 3.9000 0.82598 0.06335 
ไม่เคยเรียนรู้ 165 3.9515 0.92924 0.07234 

อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 
 

เคยเรียนรู้ 170 4.4176 0.88159 0.06761 
ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.3879 0.83072 0.06467 

อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อนจะให้ผู้อืน่เข้าใจ
เรา 

เคยเรียนรู้ 170 4.5000 0.95614 0.07333 
ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.3333 0.96483 0.07511 
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 ตารางที ่118.1 แสดงค่าทางสถิติทัว่ไป (ต่อ) 

อุปนิสัย 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
เกีย่วกบั  7 อุปนิสัยส าหรับ 

ผู้ทรงประสิทธิผลยิง่ 
จ านวน 

ค่าเฉลีย่ระดบั
อุปนิสัย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ความคลาด
เคลือ่นมาตรฐาน 

อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
เคยเรียนรู้ 170 4.0176 0.83186 0.06380 

ไม่เคยเรียนรู้ 165 3.9636 0.91659 0.07136 

อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 
เคยเรียนรู้ 170 4.5353 1.00380 0.07699 

ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.4061 0.87581 0.06818 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 
เคยเรียนรู้ 170 4.3432 0.77188 0.05938 

ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.2909 0.72430 0.05639 

อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 
เคยเรียนรู้ 170 4.4235 0.79012 0.06060 

ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.3333 0.73529 0.05724 

7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
เคยเรียนรู้ 170 4.3706 0.76015 0.05830 

ไม่เคยเรียนรู้ 165 4.3212 0.68954 0.05368 
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ตารางที ่118.2 แสดงการทดสอบความแปรปรวน 

อุปนิสัย 

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

t-Test for Equality of 
Means (ค่า Sig.  

2- tailed ของ  Equal 
variances assumed) 

บัญชีออมใจ 0.932 0.494 
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 0.593 0.648 
อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี 0.272 0.680 
อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 0.225 0.849 
อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงทีส่ าคัญก่อน 0.483 0.592 
อุปนิสัยที ่4 คิดแบบชนะ/ชนะ 0.342 0.751 
อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อนจะให้ผู้อืน่เข้าใจเรา 0.784 0.113 
อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 0.316 0.572 
อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ 0.059 0.211 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 0.168 0.524 
อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม 0.179 0.281 
7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 0.106 0.534 

*ค่านยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.05 
 จากตาราง พบว่า ผู ้ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกับ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู ้มี
ประสิทธิผลสูงมีค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยมากกว่าผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกอุปนิสัย  
ยกเวน้ บญัชีออมใจ  และอุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยนอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้   
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดย Levene’s Test for Equal of Variances  ทุกการ
ทดสอบมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.05 ดงันั้นแสดงวา่ความ
แปรปรวนของขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ไม่แตกต่างกนัในทุกการทดสอบ และเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบั
อุปนิสัยโดยพิจารณาจาก t-Test for Equality of Means  ไดค้่า Sig.  ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั  0.05 
ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั  7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบั
อุปนิสัยแต่ละอุปนิสัย  ไม่แตกต่างกนั  


