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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์(1)เพ่ือศึกษาระดับอุปนิสัย

สาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง 7 ประการ ตามหลักการของ Stephen R. Covey (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบระดับอุปนิสัยกับคุณลักษณะทั่วไปที่ประกอบด้วย เพศ ช้ันปีที่กาํลังศึกษา และ

ประสบการณ์การเรียนรู้ หลักการ 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง ของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจาํนวน 323 ตัวอย่าง ซ่ึงเลือกตัวอย่างด้วยวิธโีควต้าตามสดัส่วนจาํนวนนักศึกษาในแต่ละ

ช้ันปี สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม      

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

221 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 และเป็นเพศชาย 102 คิดเป็นร้อยละ 31.6 โดยส่วนใหญ่กาํลัง

ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ช้ันปีที่ 4 จํานวน 147 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 45.5 และส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้หลักการเจด็อุปนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธิผลย่ิง จาํนวน 

198 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 และเคยเรียนรู้หลักการเจด็อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง 

จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7      

 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับอุปนิสยัที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ ระดับอุปนิสยัที่ 

5 การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ระดับอปุนิสยัที่ 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทาํก่อน และระดับ

อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ ส่วนระดับอุปนิสัยแสดงความ

สมดุลในการดาํเนินชีวิต ระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ ระดับอุปนิสัยที่ 2 การเร่ิมต้น

ด้วยจุดหมายในใจ ระดับอุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่าง และระดับอุปนิสัยที่ 3     

ทาํตามลาํดับความสาํคัญ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามลาํดับ    
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คุณลักษณะทั่วไปที่มีอทิธพิลต่อกลุ่มอุปนิสยัเพ่ือชัยชนะส่วนตน ได้แก่ ประสบการณ์

เรียนรู้ เกี่ยวกบั 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง    

 คุณลักษณะทั่วไปที่มีอทิธพิลต่อกลุ่มอุปนิสยัเพ่ือชัยชนะในสงัคม ได้แก่ ประสบการณ์

เรียนรู้ เกี่ยวกบั 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง    

 คุณลักษณะทั่วไปที่มีอทิธพิลต่อภาพรวม 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง ได้แก่ 

ประสบการณเ์รียนรู้ เกี่ยวกบั 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง 

 

1.  บทนาํ 

การแข่งขันขององค์กรในโลกยุคปัจจุบันได้เปล่ียนจากการแข่งขันทางด้านเงินทุนมา

เป็นการแข่งขันในเร่ืองของคน เน่ืองจากเงินทุนเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ทั้งจากสถาบันการเงินต่างๆ 

และกองทุนเพ่ือการลงทุน (Venture Capital) ทั้งหลาย ซ่ึงต่างจากบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่คู่แข่ง

จะสร้างเลียนแบบไม่ได้ง่ายๆ ดังน้ันองค์กรในยุคแห่งการแข่งขันน้ีต้องเน้นการลงทุนไปที่การ

พัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานภายในองค์กรเพ่ือให้สามารถทาํงานได้ตามเป้าหมาย

และกลยุทธท์ี่องค์กรกาํหนดขึ้น (สกุญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2550)  

 ทุนมนุษย์ คือ ความรู้  ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญรวมถึง

ประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีสั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนาํสิ่งเหล่าน้ีมารวมเข้าด้วยกนัจน

เกิดเป็นศักยภาพขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่สาํคัญและมีคุณค่าซ่ึงจะทาํให้องค์กรน้ันมี

ความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนั (ธาํรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550)  

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิเป็นผู้ที่มีโอกาสจะพัฒนา สร้างความม่ันคง และผลักดันใน

ภาคธุรกจิของประเทศ ทาํให้ประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกจิได้ด้วยศักยภาพทางด้าน

ความคิด และการตัดสนิใจในการทาํงานของนักบริหาร ซ่ึงนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ อาจเป็น

ส่วนหน่ึงในการทาํงานด้านดังกล่าว (อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์, 2554) ดังน้ันหากนักศึกษา

คณะบริหารธุรกจิใช้หลักการเจด็อุปนิสัยเพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรม ย่อมก่อให้เกิด

ประสทิธภิาพต่อการทาํงาน และทาํให้มีอุปนิสยัที่ดีในการปฏบิัติงาน หรือการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 

และเพ่ือความเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ และมีความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ตามแนวทางของ 7 อุปนิสยั

สาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง      

 จากการศึกษาของ Stephen R. Covey เร่ือง 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง ซ่ึง

ประกอบด้วยอุปนิสยัที่ 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทาํก่อน (Be Proactive) อุปนิสยัที่ 2 การเร่ิมต้น

ด้วยจุดหมายในใจ (Begin with the End in Mind) อุปนิสยัที่ 3 การทาํตามลาํดับความสาํคัญ 

(Put First Things First) อุปนิสยัที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสยัที่ 5 

เข้าใจผู้อื่น ก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) 

อุปนิสยัที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) และอุปนิสยัที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่

เสมอ (Sharpen the Saw) พบว่าอุปนิสยัทั้ง 7 ประการ เป็นหลักการพ้ืนฐานในการเปล่ียน
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ทศันคติและพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากภายในสู่ภายนอกมิใช่แค่สร้าง

บุคลิกภาพเพียงฉาบฉวย เน่ืองจากความคิดจะส่งผลให้เกดิการปฏบิัติ เม่ือปฏบิัติเป็นนิจกจ็ะ

กลายเป็นอุปนิสยัและจะกลายเป็นคุณลักษณะในที่สดุ ทั้งน้ีคุณลักษณะที่ดีของบุคคลน้ันจะนาํมา

ซ่ึงประโยชน์ในระยะยาว นาํไปสู่ความสาํเรจ็และความสขุที่แท้จริงทั้งในการทาํงานและการดาํเนิน

ชีวิต ซ่ึงหลักการน้ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในวงการธุรกจิ การศึกษา และจิตวิทยา 

(Covey, 2004)                                                                                                                     

 จะเหน็ได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในระดับปริญญา

ตรีช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 มีความสาํคัญในการที่จะได้รับการปลูกฝังหรือพัฒนาอุปนิสัยทั้ง 7 

ประการเพ่ือให้เป็นคนที่มีประสทิธผิลย่ิง เน่ืองจากเป็นช่วงช้ันปีที่กาํลังจะจบการศึกษาเพ่ือไปเป็น

บุคลากรในองค์กร หรือธุรกจิ โดยอปุนิสยัดังกล่าวจะส่งผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ อนัเป็นคุณลักษณะสาํคัญของบัณฑติที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ ดังน้ัน    

ผู้ศึกษาจึงต้องการวัดระดับเจด็อุปนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ในการพัฒนาอปุนิสยัเจด็ประการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้มีประสทิธผิลย่ิงต่อไป

ในอนาคต จนสามารถเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพและนาํไปสู่การปรับเปล่ียนทัศนคติ และ

พฤติกรรม ตลอดจนทาํให้นักศึกษาประสบความสาํเรจ็ในการดาํรงชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าใน

การประกอบอาชีพ และสร้างประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร หรือธุรกจิต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาระดับเจด็อุปนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธิผลย่ิงตามหลักการของ สตีเฟน    

โควีย์ (2004) ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงสมดุลใน

การดาํเนินชีวิต อุปนิสยักลุ่มชัยชนะส่วนตน(อุปนิสยัที่ 1 ,2 ,3 และ 7) อุปนิสยักลุ่มชัยชนะใน

สงัคม(อุปนิสัยที่ 4 ,5 ,6 และ 7) และภาพรวม 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิงของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา         

ที่ประกอบด้วย เพศ ช้ันปีการศึกษา และประสบการณ์การเรียนรู้  7 อุปนิสัยสําหรับผู้ทรง

ประสทิธผิลย่ิง 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั      

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ มีเพศ

แตกต่างกนั จะมีระดับอปุนิสยัที่แตกต่างกนั     

 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับช้ันปี

การศึกษาแตกต่างกนั จะมีระดับอปุนิสยัที่แตกต่างกนั    
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 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ มี

ประสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจด็อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิงแตกต่างกัน จะมีระดับ

อปุนิสยัที่แตกต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั     

 1. ทาํให้ทราบระดับเจด็อุปนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิงตามหลักการของ สตีเฟน   

โควีย์ (2004) ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

 2. ทาํให้ทราบความแตกต่างระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ กบัคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา   

 3. เพ่ือให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาระดับเจด็อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ถึงช้ันปีที่ 4 คณะ

บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จาํนวน 1,663 คน 

ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษา และรวบรวมแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2557 ถงึเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะทั่วไป ซ่ึงตัวแปรที่

ใช้ในการศึกษาคือ อปุนิสยัแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ ์อปุนิสยัแสดงความสมดุลของการดาํเนินชีวิต 

อุปนิสยัที่ 1 คือการเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทาํก่อน อุปนิสยัที่ 2 คือการเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

อปุนิสยัที่ 3 คือ การทาํตามลาํดับความสาํคัญ อปุนิสยัที่ 4 คือ การคิดแบบชนะ/ชนะ อปุนิสยัที่ 5 

คือเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสยัที่ 6 คือการผนึกพลังประสานความต่าง และ

อปุนิสยัที่ 7 คือการลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยนาํมาจาก         

(อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์, 2554) และได้ทาํการปรับปรุงให้เหมาะสม ซ่ึงแบ่งออกเป็น                

2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ช้ันปีที่

กาํลังศึกษา และประสบการณก์ารเรียนรู้หลัก 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง  

ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเอง ซ่ึงนาํมาจากแบบประเมินตนเอง 7 อุปนิสยัสาํหรับผู้

ทรงประสทิธผิลย่ิงของ (Covey, 2004) ประกอบด้วย แบบวัดอุปนิสยัแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ ์
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อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดาํเนินชีวิต และ 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง 

ประกอบด้วยคาํถามจาํนวน 27 ข้อ 

ลักษณะของแบบประเมินตนเองน้ัน เป็นการประเมินตนเองว่าแสดงลักษณะอุปนิสยั

ตามข้อความแต่ละข้อความในแบบประเมินตนเองได้ดีในระดับมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งการ

ประเมินตนเองในแต่ละข้อความออกเป็น 6 ระดับ ตามกาํหนดเกณฑ ์เน่ืองจากมีการวิจัยพบว่ามี

แนวโน้มให้ค่าความเที่ยงตรงมากกว่าจาํนวนระดับเลขคี่ เช่น 3 ระดับ 5 ระดับ หรือ 7 ระดับ  

 ข้อมูลในส่วนที่ 2 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 

  1.00 - 1.83 คะแนน คือ มีระดับอปุนิสยัน้ันในระดบัน้อยที่สดุ  

  1.84 - 2.67 คะแนน คือ มีระดับอปุนิสยัน้ันในระดบัน้อย  

  2.68 - 3.50 คะแนน คือ มีระดับอปุนิสยัน้ันในระดบัค่อนข้างน้อย  

  3.50 - 4.33 คะแนน คือ มีระดับอปุนิสยัน้ันในระดบัค่อนข้างมาก  

  4.34 - 5.17 คะแนน คือ มีระดับอปุนิสยัน้ันในระดบัมาก  

  5.18 - 6.00 คะแนน คือ มีระดับอปุนิสยัน้ันในระดบัมากที่สดุ 

  

7.  ผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไป     

 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 221 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 และเป็นเพศชาย 102 คิดเป็นร้อยละ 31.6 และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่กาํลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ช้ันปีที่ 4 จาํนวน 147 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้หลักการเจด็อุปนิสัย

สาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 และเคยเรียนรู้หลักการเจด็

อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 

 ส่วนที ่2 ค่าเฉลีย่อุปนสิยัแสดงพื้ นฐานทางอารมณ ์อุปนิสยัแสดงความสมดุลของ

การดําเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสยัเพื่อชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพื่อชัยชนะในสงัคม และ

ภาพรวม 7 อุปนสิยัสําหรบัผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 

พบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีภาพรวม 7 อุปนิสัย

สาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิงอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีระดับอุปนิสยัที่ 7 การลับเล่ือยให้คม

อยู่เสมอ ระดับอปุนิสยัที่ 5 การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ระดับอปุนิสยัที่ 1 การเป็นฝ่าย

เร่ิมต้นทาํก่อน และระดับอุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อยู่ในระดับมากตามลําดับ ส่วน

ระดับอุปนิสยัแสดงความสมดุลในการดาํเนินชีวิต ระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ ระดับ

อปุนิสยัที่ 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ ระดับอปุนิสยัที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่าง และ

ระดับอุปนิสยัที่ 3 ทาํตามลาํดับความสาํคัญ อยู่ในระดับค่อนข้างมากตามลาํดับโดยระดับอุปนิสยั

ที่ 3 ทาํตามลาํดับความสาํคัญ เป็นระดับอปุนิสยัที่ตํ่าที่สดุ 

32



 

 

 

เม่ือรวมเป็นกลุ่มอปุนิสยัพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

มีภาพรวม 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีระดับกลุ่ม

อุปนิสัยเพ่ือชัยชนะในสังคมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับกลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตน ระดับ

อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดาํเนินชีวิต และระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ อยู่ใน

ระดับค่อนข้างมากตามลาํดับ 

 ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะทัว่ไปกบัระดบัอุปนิสยัแสดงพื้ นฐานทาง

อารมณ ์อุปนิสยัแสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่ม

อุปนสิยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนสิยัสําหรบัผูท้รงประสิทธิผลยิง่  

 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะทั่วไป จาํนวน 3 ปัจจัย 

ได้แก่ เพศ ช้ันปีที่ก ําลังศึกษา และประสบการณ์เรียนรู้ หลักการเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้ทรง

ประสิทธิผลย่ิง กับระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการ

ดาํเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 

อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง พบว่า      

 ไม่พบความแตกต่างในระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงความ

สมดุลในการดาํเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะในสังคม และ

ภาพรวม 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง  ระห ว่ า ง นักศึ กษา เพศชาย  และ เพศหญิง       

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์     

 ไม่พบความแตกต่างในระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงความ

สมดุลในการดาํเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะในสังคม และ

ภาพรวม 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง  ระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4    

 พบความแตกต่างระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      

ที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง และไม่เคยมี

ประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง กับกลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัย

ชนะส่วนตน กลุ่มอปุนิสยัเพ่ือชัยชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง           

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอุปนิสยัแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ และอุปนิสัยแสดง

ความสมดุลในการดาํเนินชีวิต ไม่พบความแตกต่าง 

 

8.  อภิปรายผล 

 การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้หลักการเจด็อุปนิสัยเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ และพฤติกรรม 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี       
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 อุปนิสัยแสดงพื้ นฐานทางอารมณ์ และอุปนิสัยแสดงความสมดุลของการ     

ดําเนนิชีวิต       

 อุปนิสยัทั้ง 2 ประการน้ี Stephen R. Covey ถือว่าเป็นอุปนิสยัพ้ืนฐานของหลักการ 7 

อุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง เพ่ือให้อุปนิสัยทั้ง 7 ประการน้ันเป็นไปอย่างม่ันคง          

และมีประสทิธผิลสงู       

 อุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ซ่ึงอุปนิสยัย่อยในข้อฉัน

แสดงความเมตตาและความเหน็อกเหน็ใจต่อผู้อื่น และอุปนิสยัย่อยในข้อฉันเป็นคนรักษาสญัญา

และให้ความสาํคัญต่อข้อผูกพันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และ 4.41 

ตามลําดับ ส่วนอุปนิสัยย่อยในข้อฉันไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่นลับหลังมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากที่สุด แต่ให้

ความสาํคัญในการไม่พูดถงึสิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่นลับหลังน้อยที่สดุ    

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของสชุาดา บัวบาน (2554) กบัอรรค

วิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ์อยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ซ่ึง

อุปนิสัยย่อยในข้อฉันทุ่มเทในสิ่งที่ฉันทาํ แต่ไม่ถึงกับทาํให้หมดแรงหรือหมดสภาพมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ส่วนอุปนิสยัย่อยในข้อเวลาทาํงาน ฉันคาํนึงถึงจุดสนใจ

และความต้องการของคนที่ฉันกาํลังทาํงานให้ และอุปนิสัยย่อยในข้อฉันสามารถให้เวลาอย่าง

สมดุลในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต การงาน ครอบครัว เพ่ือน และอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ 4.08 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่า

นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ให้ความสาํคัญกบัการทุ่มเทในสิ่งที่ทาํ แต่

ไม่ถงึกบัทาํให้หมดแรง หรือหมดสภาพมากที่สดุ แต่ให้ความสาํคัญกบัการที่สามารถให้เวลาอย่าง

สมดุลในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต การงาน ครอบครัว เพ่ือน และอื่นๆได้อย่างเหมาะสมน้อยที่สดุ 

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของอรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2554) 

กบัพีระรักษ์ พิชญกุล (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียอุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดาํเนินชีวิตอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนสิยัที ่1 การเป็นฝ่ายเริม่ตน้ทําก่อน    

 ระดับอุปนิสัยที่ 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทําก่อนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ซ่ึงอุปนิสยัย่อย

ในข้อฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้ อุปนิสยัย่อยในข้อฉันทุ่มเทความพยายามในสิ่งที่ฉันสามารถทาํได้
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มากกว่าในสิ่งที่ฉันไม่สามารถทาํได้ และอปุนิสยัย่อยในข้อฉันรับผดิชอบต่ออารมณแ์ละการกระทาํ

ของฉันมากกว่าที่จะโทษผู้อื่นหรือสิ่งรอบข้างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.38, 4.38 และ 4.37 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรปุได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ และมีการทุ่มเทความพยายามในสิ่งที่สามารถทาํได้

มากกว่าในสิ่งที่ไม่สามารถทาํได้มากที่สดุ แต่ให้ความสาํคัญกบัการรับผิดชอบต่ออารมณ์และการ

กระทาํ มากกว่าที่จะโทษผู้อื่นหรือสิ่งรอบข้างน้อยที่สดุ    

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของภรณ์ฐิตา ชูเลาตระกูล (2555) กบั

สชุาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสยัที่ 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทาํก่อนอยู่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนสิยัที ่2 การเริม่ตน้ดว้ยจุดหมายในใจ    

 ระดับอุปนิสัยที่ 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 ซ่ึง

อุปนิสัยย่อยในข้อฉันรู้ ว่าฉันต้องการความสาํเร็จอะไรในชีวิตมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 ส่วนอุปนิสัยย่อยในข้อฉันจัดการและตระเตรียมสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดีเพ่ือ

หลีกเล่ียงการกระทาํแบบเร่งด่วนหรือแบบฉุกเฉิน และอุปนิสยัย่อยในข้อฉันเร่ิมต้นแต่ละสปัดาห์

ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันต้องการทาํอะไรให้สาํเรจ็มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และ 3.77 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ให้ความสาํคัญในการที่รู้ ว่าต้องการความสาํเรจ็อะไรในชีวิตมากที่สุด 

แต่ให้ความสาํคัญกับการเร่ิมต้นแต่ละสัปดาห์ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันต้องการทาํอะไรให้

สาํเรจ็น้อยที่สดุ        

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพีระรักษ์ พิชญกุล (2554) กับ

สชุาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสยัที่ 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนสิยัที ่3 ทําตามลาํดบัความสําคญั    

 ระดับอุปนิสัยที่  3 ทําตามลําดับความสําคัญของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ซ่ึง

อุปนิสัยย่อยในข้อสิ่งต่าง ๆ ที่ฉันทําทุกวันมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงที่ ช่วยให้ฉันไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้ในชีวิต อุปนิสยัย่อยในข้อฉันไม่ยอมให้กจิกรรมต่าง ๆ ที่สาํคัญที่ต้องทาํในชีวิต

หายไปเพราะกิจกรรมที่วุ่นวายอื่น ๆ ในแต่ละวัน และอุปนิสัยย่อยในข้อฉันมีวินัยในการทาํตาม

แผนต่าง ๆ  (ไม่ผัดวันประกันพรุ่ ง ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า และอื่นๆ)มีค่าอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06, 3.80 และ 3.63 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่า

นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ให้ความสาํคัญกบัสิ่งต่าง ๆ ที่ทาํทุกวันมี

ความหมายและเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในชีวิตมากที่สดุ แต่ให้ความสาํคัญกบั
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การมีวินัยในการทาํตามแผนต่าง ๆ  (ไม่ผดัวันประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาให้สญูเปล่า และ อื่นๆ )

น้อยที่สดุ       

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของอรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2554) 

กบัสชุาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสยัที่ 3 ทาํตามลาํดับความสาํคัญอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนสิยัที ่4 การคิดแบบชนะ/ชนะ     

 ระดับอปุนิสยัที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ซ่ึงอุปนิสยัย่อยในข้อฉันให้

ความร่วมมือกบัผู้อื่น และอปุนิสยัย่อยในข้อเวลาแก้ไขข้อขัดแย้ง ฉันพยายามหาวิธทีี่ทาํให้ทุกฝ่าย

ได้ประโยชน์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 และ 4.41 ตามลาํดับ ส่วน

อุปนิสยัย่อยในข้อฉันให้ความสาํคัญกบัความสาํเรจ็ของผู้อื่นเท่า ๆ กบัของฉันเองมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความสําคัญในการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากที่สุด แต่ให้

ความสาํคัญกบัความสาํเรจ็ของผู้อื่นเท่า ๆ กบัของฉันเองน้อยที่สดุ   

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของภรณ์ฐิตา ชูเลาตระกูล (2555) กบั

สุชาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะอยู่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนสิยัที ่5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา   

 ระดับอุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเราของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 

ซ่ึงอุปนิสัยย่อยในข้อฉันเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น อุปนิสัยย่อยในข้อฉันพยายามทาํ

ความเข้าใจถึงมุมมองของผู้อื่น  และอุปนิสัยย่อยในข้อเวลาฟัง ฉันพยายามทาํความเข้าใจผู้พูด 

จากมุมมองของผู้พูด ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉันเท่าน้ันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.50, 4.42 และ 4.36 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ เป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สกึของผู้อื่นมากที่สดุ แต่เวลาฟัง พยายาม

ทาํความเข้าใจผู้พูด จากมุมมองของผู้พูด ไม่ใช่แค่จากมุมมองของตนเองเท่าน้ันน้อยที่สดุ 

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพีระรักษ์ พิชญกุล (2554) กับ

สชุาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสยัที่ 5 การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเราอยู่

ในระดับมาก เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

 อุปนสิยัที ่6 การผนกึพลงัประสานความต่าง    

 ระดับอุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่างของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ซ่ึง

อุปนิสัยย่อยในข้อฉันเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวความคิดและวิธีแก้ไข
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ปัญหาที่แปลกใหม่และดีกว่า อุปนิสยัย่อยในข้อฉันให้ความสาํคัญและค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในใจของ

ผู้อื่น และอุปนิสัยย่อยในข้อฉันชอบกระตุ้นให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08, 4.00 และ 3.94 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่า

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการ

แสวงหาแนวความคิดและวิธแีก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่และดีกว่ามากที่สดุ แต่ในการกระตุ้นให้ผู้อื่น

แสดงความคิดเหน็น้อยที่สดุ      

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของอรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2554) 

กบัสชุาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสยัที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่างอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี  

 อุปนสิยัที ่7 การลบัเลือ่ยใหค้มอยู่เสมอ     

 ระดับอุปนิสัยที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ซ่ึงอุปนิสยัย่อย

ในข้อฉันใช้เวลาในการหาความหมายและความสขุในชีวิต และอุปนิสยัย่อยในข้อฉันพยายามอย่าง

มากที่จะสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์กบัผู้อื่นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.74 และ 4.42 ตามลาํดับ ส่วนอปุนิสยัย่อยในข้อฉันให้ความสาํคัญกบัสขุภาพทางกายและความ

เป็นอยู่ที่ดีของฉันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ดังน้ันพอจะสรุป

ได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ให้ความสาํคัญกบัการใช้เวลาในการ

หาความหมายและความสุขในชีวิตมากที่สุด แต่ให้ความสาํคัญกับสุขภาพทางกายและความ

เป็นอยู่ที่ดีน้อยที่สดุ       

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของสชุาดา บัวบาน (2554) กบัพีระรักษ์     

พิชญกุล (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียระดับอุปนิสัยที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมออยู่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกบัการค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

กลุ่มอุปนสิยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน     

 กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 ซ่ึงอุปนิสัยที่ 7 การลับ

เล่ือยให้คมอยู่เสมอ และอปุนิสยัที่ 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทาํก่อน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และ 4.38 ตามลาํดับ ส่วนอุปนิสยัที่ 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ และ

อุปนิสัยที่ 3 ทาํตามลาํดับความสาํคัญ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.09 และ 3.83 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิ

บัณฑิตย์ ให้ความสาํคัญกับอุปนิสัยที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอมากที่สุด แต่ให้ความสาํคัญ

กับอุปนิสัยที่ 3 ทาํตามลําดับความสาํคัญน้อยที่สุด ซ่ึงคุณลักษณะทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม

อุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตน ได้แก่ ประสบการณ์เรียนรู้ เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรง

ประสทิธผิลย่ิง      
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 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวริษฐา คาํเดชศักดิ์ (2554)         

ซ่ึงค่าเฉล่ียกลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะส่วนตนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับการค้นคว้า    

แบบอสิระน้ี 

กลุ่มอุปนสิยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม     

 กลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัยชนะในสังคมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ซ่ึงอุปนิสยัที่ 7 การลับเล่ือยให้คม

อยู่เสมอ อุปนิสยัที่ 5 การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา และอุปนิสยัที่ 4 การคิดแบบชนะ/

ชนะ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49, 4.43 และ 4.35 ตามลาํดับ ส่วน

อุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่าง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.01 ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        

ให้ความสาํคัญกบัอปุนิสยัที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอมากที่สดุ แต่ให้ความสาํคัญอุปนิสยัที่ 6 

การผนึกพลังประสานความต่างน้อยที่สุด ซ่ึงคุณลักษณะทั่วไปที่มีอทิธิพลต่อกลุ่มอุปนิสัยเพ่ือชัย

ชนะในสงัคม ได้แก่ ประสบการณเ์รียนรู้ เกี่ยวกบั 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง 

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของภรณ์ฐิตา ชูเลาตระกูล (2555) กบั

สชุาดา บัวบาน (2554) ซ่ึงค่าเฉล่ียกลุ่มอปุนิสยัเพ่ือชัยชนะในสงัคมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกบั

การค้นคว้าแบบอสิระน้ี 

ภาพรวม 7 อุปนสิยัสําหรบัผูท้รงประสิทธิผลยิง่   

 ภาพรวม 7 อุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23        

ซ่ึงอุปนิสัยที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ อุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 

อุปนิสัยที่ 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทาํก่อน และอุปนิสยัที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49, 4.43, 4.38 และ 4.35 ตามลาํดับ ส่วนอุปนิสยัที่ 2      

การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ อุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่าง และอุปนิสัยที่ 3 ทาํ

ตามลาํดับความสาํคัญ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09, 4.01 และ 

3.83 ตามลาํดับ ดังน้ันพอจะสรุปได้ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ให้

ความสาํคัญกบัอปุนิสยัที่ 7 การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอมากที่สดุ แต่ให้ความสาํคัญกบัอุปนิสยัที่ 3 

ทาํตามลาํดับความสาํคัญน้อยที่สดุ ซ่ึงคุณลักษณะทั่วไปที่มีอทิธพิลต่อภาพรวม 7 อุปนิสยัสาํหรับ

ผู้ทรงประสทิธิผลย่ิง ได้แก่ ประสบการณ์เรียนรู้ เกี่ยวกบั 7 อุปนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธิผลย่ิง

 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีไม่สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของวริษฐา คาํเดชศักดิ์ (2554) กบั

สชุาดา บัวบาน (2554) และภรณ์ฐิตา ชูเลาตระกูล (2555) พบว่าค่าเฉล่ียภาพรวม 7 อุปนิสยั

สาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิงอยู่ในระดับมาก แตกต่างจากการค้นคว้าแบบอิสระน้ีที่ค่าเฉล่ียของ

ภาพรวม 7 อปุนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิงอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
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9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลเร่ืองการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์โดยใช้หลักการเจด็อุปนิสยัเพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติ และ

พฤติกรรม  ทาํให้ทราบระดับอุปนิสัย ความแตกต่างระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ กบัคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาที่ประกอบด้วย เพศ 

ช้ันปีที่กาํลังศึกษา และประสบการณ์การเรียนรู้หลักการ 7 อุปนิสัยสาํหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง    

ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุปนิสยัทั้ง 7 ประการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ เพ่ือปรับเปล่ียนทศันะคติ และพฤติกรรมได้ต่อไป  

 1. จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     

มีค่าเฉล่ียอุปนิสยัที่ 3 การทาํตามลาํดับความสาํคัญอยู่ในลาํดับที่ตํ่าที่สดุ โดยเฉพาะอุปนิสยัย่อย

ในข้อฉันมีวินัยในการทาํตามแผนต่าง ๆ (ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า และ

อื่นๆ) ซ่ึงเป็นอุปนิสยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุในอุปนิสยัย่อยทั้งหมด ดังน้ันเพ่ือการปรับเปล่ียน

ทศันคติ และพฤติกรรม นักศึกษาควรฝึกการวางแผนการใช้ชีวิตประจาํวันล่วงหน้าให้ชัดเจน เช่น 

กาํหนดสิ่งที่ต้องทาํล่วงหน้าไว้ในสมุดบันทกึรายวัน แล้วดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ตามกาํหนดจนติด

เป็นนิสัยโดยอาจตั้งเง่ือนไขเป็นรางวัลจูงใจตนเอง เม่ือสามารถปฏบิัติงานได้แล้วเสรจ็ทนัตาม

กาํหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นต้น นอกจากน้ี นักศึกษายังควรจัดทาํแผนการดาํเนินงานใน

ระยะยาว เป็นรายสปัดาห์ และรายเดือน เพ่ือแสดงให้เหน็ตารางเวลาสาํหรับกจิกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวิตที่มีกาํหนดเวลาที่แน่นอน      

 2. จากการรวมกลุ่มอุปนิสยัพบว่า กลุ่มอุปนิสยัเพ่ือชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพ่ือ

ชัยชนะในสงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัสาํหรับผู้ทรงประสทิธผิลย่ิง แสดงให้เหน็ว่านักศึกษาที่

เคยมีการเรียนรู้หลักการเกี่ยวกบั 7 อปุนิสยัฯ มีค่าเฉล่ียที่สงูกว่า นักศกึษาที่ไม่เคยเรียนรู้หลักการ

เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยฯ โดยมีระดับนัยสาํคัญทางสถิติที่ .05 ดังน้ัน ควรให้ทางคณะบริหารธุรกิจ     

จัดสัมมนาในหัวข้อของหลักการ 7 อุปนิสัยฯ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษา

ได้รับรู้ถึงแนวคิดทั้ง 7 ประการ และสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติ และพฤติกรรมของตนเองได้ 

เพ่ือให้พร้อมสาํหรับการดาํเนินชีวิต หรือการทาํงานในอนาคตต่อไป    
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