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การวัดระดับอุปนสิัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

Measuring Habit Level of Employees at Mae Moh Power Plant Electricity Generating 

Authority of Thailand by Applying the Seven Habits of Highly Effective People Principle 

ณ ชนก ธรรมวงศ์* และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย* *  

บทคัดย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ตามหลักการของ 

Stephen R. Covey ของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 348 คน เลือกตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้าตามสัดส่วนของพนักงานในแต่ละสังกัด  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัย  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

สองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 45-54 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดใน

ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. มีอายุงานมากกว่า 10 ปี สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เป็นพนักงานท่ัวไปในระดับ   

4-7  มรูีปแบบการท างานเป็นช่วงเวลาท าการ มจี านวนเพื่อนร่วมงานท่ีท างานเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ ามากกวา่ 11-20 คน  

ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท  เคยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์กร         

เคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ     มีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์กรจัดให้ในระดับเต็มใจ    และ

ไมเ่คยมปีระสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ สูงท่ีสุด รองลงมาคือ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบ

ชนะ/ชนะ ล าดับถัดมาคือ บัญชีออมใจ และ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่ง    

ท่ีส าคัญก่อน และอุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความต่าง ตามล าดับ โดยทุกอุปนสิัย อยู่ในระดับมาก  

คุณลักษณะท่ัวไปของตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยของบัญชีออมใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ สถานภาพสมรส 

ต าแหน่งงาน จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ า จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การสมัคร    

เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ระดับความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์การจัดให้ และ ประสบการณ์การเรียนรู้หลักการ 

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

คุณลักษณะท่ัวไปของตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยของความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน การมสี่วนร่วมใน

                                                           

  * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงนิและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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การจัดกิจกรรมขององค์การ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ระดับความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์การจัดให้ 

และประสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

คุณลักษณะท่ัวไปของตัวอยา่งที่มคี่าเฉลี่ยของอุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ ได้แก่ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ า จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา การสมัคร

เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ระดับความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์การจัดให้  และประสบการณ์การเรียนรู้หลักการ

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

คุณลักษณะท่ัวไปของตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยของอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 

อายุ ต าแหน่งงาน รูปแบบการท างาน จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ า จ านวนผู้ใต้ บังคับบัญชา รายได้

เฉลี่ยตอ่เดอืน การมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมขององคก์าร และระดับความเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมท่ีองค์การจัดให้ 

คุณลักษณะท่ัวไปของตัวอย่างท่ีมคี่าเฉลี่ยของภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงแตกต่างกันอยา่งมี

นัยส าคัญ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ า จ านวน

ผู้ใต้บังคับบัญชา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์การ ระดับความเต็มใจเข้า ร่วมกิจกรรม  

ท่ีองค์การจัดให้ และประสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

อุปนสิัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอายุงานอยา่งมีนัยส าคัญ ได้แก่ อุปนสิัยท่ี 1 บี – โปรแอคทีฟ และอุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมต้น

ด้วยจุดมุง่หมายในใจ 

อุปนิสัยท่ีมีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีนัยส าคัญได้แก่ บัญชีออมใจ ความสมดุลใน        

การด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ / ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา และอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสาน

ความตา่ง 

ทุกอุปนสิัยไม่มีความสัมพันธ์อยา่งมีนัยส าคัญกับระดับความเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมท่ีองค์การจัดให้ 

ABSTRACT 

The purposes of this independent study were to explore level of Seven Habits of Highly Effective People 

Principle by Stephen R. Covey of Employees at Mae Moh Power Plant Electricity Generating Authority of Thailand. 

The questionnaires were employed to collect data from 348  sample chosen by quota sampling from employees in 

each division. Statistical analysis techniques used in this study were frequency, percentage, mean, t-test, one-way 

ANOVA and correlation analysis. 

The results from the study showed that most of the employees were 45 to 54 year-old married male. Their 

highest education was diploma degree or vocational diploma degree. For career status, they mostly were general 

employees working in level 4 to 7 at Production Division. They worked with 11-20 colleagues. Most of them had no 

subordinate.  Their current monthly income was more than 4 0 , 0 0 0  Bath.  They had been working with the 

organization for more than 1 0  years.  They were a part of the organization activities in which they voluntarily 
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participated. They, moreover, had high willingness in attending those activities. However, they had no other learning 

experience concerning Seven Habits of Highly Effective People Principle. 

In addition, the results showed that, considering in term of individual habit, the employees had high level of 

Habit 7: Sharpen the Saw, Habit 4: Think Win/Win, Emotional Bank Account, Habit 1: Be Proactive, Habit 2: Begin 

with the End in Mind, Life Balance Habit, Habit 5: Seek First to Understand, Then To be Understood, Habit 3: Put 

First Things First and Habit 6: Synergize, respectively. All mentioned habits were all ranked at high level. 

Characteristics of samplings which had significantly different score for Emotional Bank Account were marital 

status, working position, number of colleagues, number of subordinate, average monthly income, voluntarily 

attending the organization activities, level of willingness in attending the organization activities and previous learning 

experience concerning Seven Habits of Highly Effective People Principle. 

Characteristics of samplings which had significantly different score for Life Balance were age, marital status, 

Education, working position, number of subordinate, average monthly income, attending the organization activities, 

voluntarily attending the organization activities, level of willingness in attending the organization activities and 

previous learning experience regarding Seven Habits of Highly Effective People Principle. 

Characteristics of samplings which had significantly different score for Private Victory were age, education, 

working position, number of colleagues, number of subordinate, voluntarily attending the organization activities, level 

of willingness in attending the organization activities and previous learning experience about Seven Habits of Highly 

Effective People Principle. 

Characteristics of samplings which had significantly different score for Public Victory were age, working 

position, working type, number of colleagues, number of subordinate, average monthly income, attending the 

organization activities and level of willingness in attending the organization activities. 

Characteristics of samplings which had significantly different score for over all habits were age, marital 

status, working position, number of colleagues, number of subordinate, average monthly income, attending the 

organization activities, level of willingness in attending the organization activities and previous learning experience 

concerning Seven Habits of Highly Effective People Principle. 

The habits that significantly correlated with the working experience were Habit 1: Be Proactive and Habit 2: 

Begin with the End in Mind. 

The habits that significantly correlated with the number of subordinate were Emotional Bank Account, Habit 

1: Be Proactive, Habit 2: Begin with the End in Mind, Habits 3: had Put First Things First, Habit 4: Think Win/Win, 

Habit 5: Seek First to Understand, Then To be Understood and Habit 7: Sharpen the Saw. 

All of the habits significantly correlated with the level of willingness in attending the organization activities. 
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บทน า 

ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคการบริการ จะมีการระบุถึงตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมนั้น 

เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ ซึ่งการควบคุมตัวชี้วัดเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

ตัวชี้วัดนั้น ๆ  ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจร้านอาหารท่ีมีตัวช้ีวัดคือความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงได้แก่ รสชาติ

อาหาร ความสะอาด เป็นต้น หรอืในโรงงานผลิตไฟฟา้ที่มตีัวช้ีวัดคือค่าอัตราความร้อน (Heat Rate) ปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรง

ได้แก่ ความร้อนท่ีสูญเสียออกไปจากระบบ เป็นต้น นั้นคือหากสามารถระบุและควบคุมปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

ตัวชี้วัด ก็จะสามารถควบคุมและปรับปรุงผลลัพธ์ของตัวชี้วัดนั้นได้ ในท านองเดียวกัน เมื่อพิจารณาในด้านทรัพยากร

บุคคล หากองค์กรสามารถวัดประเมินปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของตัวบุคคลได้ ก็จะเป็นข้อมูลท่ีน าไปใช้

ประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิผลสูงขึน้ได้ 

จากศึกษาของ Stephen R Covey เร่ืองเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยเขาพบว่า ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูง

มักจะมีอุปนิสัยเหล่านี้ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (Covey, 2004) กลุ่มท่ี 1 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน ประกอบด้วย 

อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ (Be Proactive) อุปนิสัยท่ี  2 เร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ (Begin with the End in Mind)  

และ อุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน (Put First Things First) กลุ่มท่ี 2 อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม ประกอบด้วย อุปนสิัยท่ี 

4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อนแล้วจึงให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then 

to be Understood) และ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy) และ กลุ่มท่ี 3 อุปนิสัยการเติมพลังชีวิต 

ประกอบด้วย อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแลของ

กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ าหนา่ยพลังงานไฟฟา้ให้แกก่ารไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ผู้ใชไ้ฟฟา้ตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียงพร้อมท้ังธุรกิจอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟา้ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559: ออนไลน์) 

วสิัยทัศน์ของ กฟผ. คือ เป็นองค์การชั้นน าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล และมีพันธกิจ คือ ผลิต จัดหาให้ได้มา 

จัดส่ง หรือจ าหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า ด าเนินธุรกิจกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 

รวมถึงผลิตและขายลกิไนต์ ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตของ พ.ร.บ. กฟผ. ป ี2511  

นอกจากนี้ กฟผ. ยังก าหนดคา่นิยมองค์การ คือ FIRM-C ส าหรับให้ผู้ปฏบัิตงิานยดึถือปฏบัิตใิห้เกิดวถิีการท างาน

ร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์การและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน กฟผ. ในการน าไปสู่องค์การช้ันน าในกิจการไฟฟ้า

ในระดับสากล โดยมีค าอธิบายและพฤตกิรรมท่ีมุ่งเนน้ในแตล่ะตัวอักษร ดังนี้ 

Fairness หมายถงึ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือ ด าเนนิธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยการประพฤติปฏบัิตท่ีิเท่าเทียมและ

เป็นธรรมไม่เลอืกถือปฏบัิตแิละไมเ่อาเปรียบ 

Integrity หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม คือท าในสิ่งท่ีเป็นความดี ความถูกต้องด้วยซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธ์ิใจ 

โปร่งใสเปิดเผย และรักษาค าพูด 
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Responsibility & Accountability หมายถึง ส านึกในความรับผิดชอบและหน้าท่ี คือ ค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ ใส่ใจสังคมชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ อุทิศตนอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ 

Mutual Respect หมายถึง เคารพในคุณค่าของคน คือ ปฏิบัตติ่อผู้อื่นด้วยความยกยอ่งให้เกียรติ เคารพในคุณค่า

ของบุคคลและความคิดเหน็ เรียนรู้การอยูร่่วมกับชุมชนอย่างย่ังยนื 

Commitment to Continuous Improvement and Teamwork หมายถึง มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

ท างานเป็นทีม คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่องค์การแห่งนวัตกรรม และพัฒนาตน

ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท่ีใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง สังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคเหนือ  

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและชุมชนรอบโรงไฟฟา้เป็นส าคัญ โรงไฟฟา้แม่เมาะ

มีด้วยกันท้ังหมด 13 หน่วยผลิต โดยหน่วยผลิตท่ี 1-3 หยุดท าการผลิตไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ดังนั้น จึงมีก าลังการผลิต

ปัจจุบันคือหน่วยผลิตท่ี 4-13 จ านวน 2,400 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของก าลังการผลิตติดตั้งท้ังหมดของ กฟผ. 

(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554: ออนไลน์) โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทฐาน 

กล่าวคือ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีจะถูกเลอืกให้ท าการผลิตก่อนโรงไฟฟ้าอื่น ๆ เนื่องจากมีต้นทุนเชื้อเพลิงต่ าและมีความเชื่อถือได้

ของระบบไฟฟา้สูงท าให้โรงไฟฟ้าแมเ่มาะตอ้งเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวง

พลังงาน, 2554: ออนไลน)์ ดังนั้น หากโรงไฟฟา้แมเ่มาะประสพปัญหาไมส่ามารถท าการผลิตได้ตามเป้าหมายจะส่งผลต่อ

ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟา้ของ กฟผ. รวมถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศกึษาระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟา้แมเ่มาะการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลท่ีได้

ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอ่ไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศกึษาครัง้นี้ ทางผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีจากศึกษาของ Stephen R. Covey เร่ืองเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา

สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง โดยผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงมักจะมอีุปนสิัยเหลา่นี้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (Covey, 2004) 

กลุ่มท่ี 1 อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตน ประกอบด้วย 

อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ (Be Proactive) คือ การท่ีตนเองเป็นผู้ริเร่ิม ก าหนด หรือเลือกท่ีจะท าสิ่งใดๆ โดยใช้

สตใินการคิดตัดสนิใจเพ่ือน าไปสู่ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับตนเอง และพร้อมท่ีจะยอมรับผลท่ีตามมาจากการเลอืก

ของตน 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วยจุดหมายในใจ (Begin with the End in Mind) คือการน าจุดหมาย เป้าหมาย หรือผลลัพธ์

สุดท้ายมาเป็นตัวต้ัง เพื่อให้สามารถสร้างกรอบของการกระท าว่าสิ่งใดคือกิจกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมายและสิ่งใดไมใ่ช ่ซึ่งจะ

ชว่ยให้บรรลุเป้าหมายได้อยา่งรวดเร็วและไม่หลงทาง 
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อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน (Put First Things First) โดยท่ัวไปกิจกรรมของมนุษยจ์ะแบ่งออกเป็นสองประเภท

ได้แก่ เร่ืองเร่งด่วน คือเร่ืองท่ีต้องลงมือท าทันที เป็นเร่ืองท่ีรบเร้าและกดดันให้ท า อีกประเภทคือ เร่ืองส าคัญ คือเร่ืองท่ี

ช่วยให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าคัญในชีวิต ซึ่งคนท่ัวไปมักจะตอบสนองต่อเร่ืองเร่งด่วนท้ังท่ีส าคัญและไม่ส าคัญ ส่วนเร่ือง

ส าคัญแต่ไม่เร่งดว่นน้ันจะตอ้งใชค้วามเป็นผู้ริเร่ิม รวมถึงตระหนักถึงเป้าหมายของตนเพื่อให้ส าเร็จลุล่วง 

กลุ่มท่ี 2 อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม ประกอบด้วย 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) เป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยมีกรอบความคิดท่ี

แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่คิดว่าเขาชนะแล้วเราต้องแพ้ เป็นการสร้างข้อตกลงหรือแก้ปัญหาต่าง  ๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย

รู้สกึดีกับการตัดสินใจ 

อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึ งให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood)  

เป็นหลักในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคลอย่างมปีระสิทธิผล โดยการท าความเข้าใจในสิ่งท่ีผู้อื่นต้องการสื่ออย่างเข้าอก

เข้าใจ เขา้ใจจากกรอบความคิดของผู้สง่สาร มิใช่เพยีงรับสารเพื่อจะตอบหรือจะพูด 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความตา่ง (Synergy) เป็นการผนกึร่วมมอืกันอยา่งสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

โดยแก่นส าคัญของการผนึกพลังประสานความต่างคือการมองเห็นค่าความแตกต่าง ท้ังความแตกต่างเชิงความคิด  

เชงิอารมณ ์และเชิงจิต ซึ่งจะท าให้บวกเพิ่มความรู้และความเขา้ใจและน าไปสู่หนทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสุด 

กลุ่มท่ี 3 อุปนสิัยการเตมิพลังชีวิต ประกอบด้วย 

อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) คือการหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นอุปนิสัยท่ีอยู่รอบ

ล้อมอุปนิสัยอื่นในกรอบความคิดของหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง โดยการพัฒนาตนเองสามารถท าได้

ใน 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ

รับมอืกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเมาะสม 

นอกจากอุปนิสัยท้ังเจ็ดแล้วยังมอีุปนสิัยพืน้ฐานที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนอุปนสิัยท้ังเจ็ด ดังนี้ 

บัญชีออมใจ (Emotion Bank Account) เป็นอุปนิสัยท่ีใช้เป็นตัวแทนเพื่ออธิบายระดับของความไว้วางใจความเชื่อ

ใจในสัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางอารมณท้ั์งตอ่ตนเองและผู้อ่ืน การฝากคือการสร้าง

และซ่อมแซมความไว้วางใจ ความเชื่อใจในสัมพันธภาพ ส่วนการถอนคือการท างายและลดความไวว้างใจในสัมพันธภาพ 

โดยบัญชอีอมใจชว่ยท าให้เกิดความรู้สกึปลอดภัยเมื่ออยูก่ับคนอ่ืนและเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสาร 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวติ (Life Balance) เป็นการรักษาสมดุลในกิจกรรมตา่ง ๆ ให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ไม่ทุ่มเทลงไปในด้านใดด้านหนึ่งจนท าให้ด้านอื่น ๆ ขาดหายไป เช่น การทุ่มเทให้กับการท างานมากจนไม่มีเวลาให้กับ   

การดูแลสภาพร่างกาย หรอืไมม่เีวลาให้แกผู่้คนรอบข้าง 
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วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ท าการวัดและแปรผลระดับอุปนิสัยท้ังสิ้น 9 อุปนิสัย ได้แก่ 

บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนสิัยท่ี 1 บ-ีโปรแอคทฟี อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมต้นดว้ยจุดหมายในใจ อุปนสิัยท่ี 3 

ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึก

พลังประสานความตา่ง และอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ โดยมีตัวแปรคุณลักษณะทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงาน สังกัด ระดับ ต าแหน่งงาน รูปแบบการท างาน จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย

เป็นประจ า จ านวนผู้ใตบั้งคับบัญชา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์การ การสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมโดยสมัครใจ ระดับความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมี่องค์การจัดให้ และ ประสบการณ์การเรียนรู้หลักการ  

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  

2. ข้ันตอนการศกึษา 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชอ้อกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลักษณะท่ัวไป โดยใชค้วามถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยท้ัง 9 และ ข้อมูลค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะ

ส่วนตน (ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 อุปนิสัยท่ี 2 อุปนิสัยท่ี 3 และ อุปนิสัยท่ี 7) อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม (ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 4 

อุปนสิัยท่ี 5 อุปนสิัยท่ี 6 และ อุปนสิัยท่ี 7) และภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธผิลสูง 

ได้แก่  บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชน ะในสังคม  

และเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยก าหนดความเชื่อม่ันท่ี ร้อยละ 95 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงได้แก่ 

บัญชอีอมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 กับความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทั่วไป ประกอบไป

ด้วย จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์กรจัดให้ และอายุงาน โดยใชว้ิธีหาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศกึษาคร้ังนี้คือ พนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ านวน 2,691 คน 

(แผนกบุคคล  โรงไฟฟา้แม่เมาะ, 2558: ออนไลน์) และท าการก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 348 คน โดยใชว้ธีิการค านวณ

ของ Taro Yamane 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศกึษาคร้ังน้ี  ใชว้ธีิรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานโรงไฟฟา้แม่เมาะการไฟฟา้ฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย จ านวน 348 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูคณุลักษณะทั่วไป 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 86.49 อายุ 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.76  

มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.09 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 49.14 และมีอายุงาน 

มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.28 โดยสังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คิดเป็นร้อยละ 41.95 และท างานอยู่ใน

ระดับ 4-7 คิดเป็นร้อยละ 70.69 ในต าแหนง่พนักงานท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 68.01 โดยท างานชว่งเวลาท าการ คิดเป็นร้อย

ละ 72.70 ซึ่งมีจ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีท างานเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ า จ านวน 11-20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.08  

และส่วนใหญ่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 47.12 รวมท้ังมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40 ,001 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 63.79 นอกจากนี้แล้ว ยังเคยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์การ คิดเป็นร้อยละ 67.53 และเคยสมัครเข้า

ร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 81.61 ซึ่งมีความรู้สึกเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์การจัดให้ คิดเป็น

ร้อยละ 69.83 และไมเ่คยเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง คิดเป็นร้อยละ 59.48 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาคา่เฉลีย่ของระดับอุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสทิธิผลสูง 

ผลการศึกษาแบบประเมินตนเอง ตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey 

ประกอบไปด้วย บัญชอีอมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธผิลสูง ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 

บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ / ชนะ 

อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้

คมอยู่เสมอ โดยมีรายละเอยีดผลการศึกษา ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับคา่เฉลี่ยอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey แยก 

              ตามกลุ่มอุปนสิัย 

กลุ่มอุปนิสัย ค่าเฉลี่ย แปลผล อันดับ 

บัญชอีอมใจ 4.79 มาก 1 

อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตน 4.74 มาก 2 

อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม 4.72 มาก 3 

ภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 4.72 มาก 3 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวิต 4.70 มาก 5 

 

 

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   9 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดับคา่เฉลี่ยอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey 

อุปนิสัย ค่าเฉลี่ย แปลผล อันดับ 

อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ 4.84 มาก 1 

อุปนสิัยท่ี 4 คิดแบบชนะ / ชนะ 4.81 มาก 2 

บัญชอีอมใจ 4.79 มาก 3 

อุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ 4.79 มาก 3 

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 4.71 มาก 5 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวิต 4.70 มาก 6 

อุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อน แลว้จึงใหผู้้อ่ืนเข้าใจเรา 4.68 มาก 7 

อุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน 4.63 มาก 8 

อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความตา่ง 4.55 มาก 9 

 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของระดบัอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสทิธิผลสงู 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลีย่สองกลุ่ม (t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 

              จ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศกึษา 
ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 

เพศ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

อายุ ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 

สถานภาพสมรส แตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง 

ระดับการศกึษาสูงสุด ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

อายุงาน ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

สังกัดท่ีปฏบัิตงิาน ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ระดับ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ต าแหนง่งาน แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 

รูปแบบการท างาน ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีท า 

งานเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ า 

แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 

จ านวนผูใ้ตบั้งคับบัญชา แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน แตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศกึษา 
ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 

การมสี่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมขององคก์าร 

ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

โดยสมัครใจ 

แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ความเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรม

ท่ีทางองค์การจัดให ้

แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง 

ประสบการณ์การเรียนรู้

หลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่

ผู้มีประสิทธิผลสูง 

แตกตา่ง แตกตา่ง แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง 

หมายเหตุ : A แสดงถึง บัญชอีอมใจ 

B แสดงถึง ความสมดุลในการด าเนินชวีติ 

C แสดงถึง อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตน (อุปนสิัยท่ี 1, 2, 3 และอุปนสิัยท่ี 7) 

D แสดงถึง อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม (อุปนสิัยท่ี 4, 5, 6 และอุปนสิัยท่ี 7)  

E แสดงถึง ภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (อุปนสิัย 1 ถึงอุปนสิัยท่ี 7) 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าเพศ อายุงาน สังกัด และระดับท่ีต่างกันมรีะดับคา่เฉลี่ยของระดับอุปนสิัยไม่แตกตา่งกัน 

ช่วงอายุท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยในด้านความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน 

อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน 

สถานภาพสมรสท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยในด้านบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และ

ภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน 

ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยในด้านความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยกลุ่มชัย

ชนะส่วนตนแตกตา่งกัน 

ต าแหนง่งานท่ีต่างกันมคี่าเฉลี่ยของระดับอุปนสิัยแตกตา่งกันในทุกด้าน 

รูปแบบการท างานที่ตา่งกันมีคา่เฉลี่ยของระดับอุปนสิัยในดา้นอุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคมแตกตา่งกัน 

จ านวนเพื่อนร่วมงานท่ีท างานเกี่ยวข้องด้วยเป็นประจ าท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยด้านบัญชีออมใจ 

อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตน อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน 

จ านวนผู้ใตบั้งคับบัญชาท่ีต่างกันมคี่าเฉลี่ยของระดับอุปนสิัยแตกตา่งกันในทุกด้าน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนสิัยด้านบัญชอีอมใจ ความสมดุลในการด าเนนิชีวติ อุปนสิัย

กลุ่มชัยชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน 
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การเคยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์การท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยด้านความสมดุลในการ

ด าเนนิชีวิต อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยด้านบัญชีออมใจ ความสมดุลในการ

ด าเนนิชีวิต และอุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตนแตกต่างกัน 

ระดับความเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมท่ีทางองค์การจัดให้ท่ีต่างกันมคี่าเฉลี่ยของระดับอุปนสิัยแตกตา่งกันในทุกด้าน 

ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับ

อุปนิสัยด้านบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน และภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน 

 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างอุปนิสัยตามหลักการเจด็อุปนสิัยพัฒนาสู่ผูม้ปีระสทิธิผลสงู 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า อุปนิสัยตาม

หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ได้แก่ บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยท่ี 1 ถึง

อุปนิสัยท่ี 7 มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับทุกอุปนสิัย โดยความสัมพันธ์ระหวา่งอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

กับอุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากท่ีสุด และความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยท่ี  2 เร่ิมต้น

ด้วยจุดมุง่หมายในใจ กับบัญชอีอมใจ ให้คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์น้อยท่ีสุด 

2. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะท่ัวไป

ประกอบไปด้วยอายุงาน จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาและระดับความเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมท่ีทางองค์การจัดให้ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิตและเจ็ด  

               อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะท่ัวไปประกอบไปด้วยอายุงาน จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาและ  

               ระดับความเต็มใจเขา้รว่มกิจกรรมท่ีทางองค์การจัดให้ 

อุปนิสัย 

Correlation Coefficient 

(Sig.) 

อายุงาน จ านวนผูใ้ต ้

บังคับบัญชา 

ระดับความเต็มใจเขา้ร่วม

กจิกรรมที่ทางองค์การจดัให ้

บัญชอีอมใจ .054 .162** .309** 

(.319) (.002) (.000) 

ความสมดุลในการด าเนนิชีวิต -.081 .185** .300** 

(.132) (.001) (.000) 

อุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ 

 

 

.114* .196** .182** 

(.033) (.000) (.001) 
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อุปนิสัย 

Correlation Coefficient 

(Sig.) 

อายุงาน จ านวนผูใ้ต ้

บังคับบัญชา 

ระดับความเต็มใจเขา้ร่วม

กจิกรรมที่ทางองค์การจดัให ้

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย

จุดมุ่งหมายในใจ 

.112* .228** .335** 

(.037) (.000) (.000) 

อุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน .051 .142** .252** 

(.343) (.008) (.000) 

อุปนสิัยท่ี 4 คิดแบบชนะ / ชนะ .048 .287** .302** 

(.368) (.000) (.000) 

อุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อน 

แลว้จึงใหผู้้อ่ืนเข้าใจเรา 

.096 .188** .248** 

(.075) (.000) (.000) 

อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสาน

ความตา่ง 

.079 .163** .142** 

(.140) (.002) (.008) 

อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่

เสมอ 

-.105 -.004 .145** 

(.051) (.942) (.007) 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุงานกับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงพบว่ามี

ความสัมพันธ์ทางบวก กับอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่น

ก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง บัญชีออมใจ  อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อนและ 

อุปนสิัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะโดยเรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์จากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อย

ท่ีสุด โดยความสัมพันธ์ท่ีให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิต ิได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ 

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชากับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 1  

บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลัง

ประสานความต่าง บัญชีออมใจและอุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน โดยเรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากค่า

มากที่สุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด โดยความสัมพันธ์ท่ีให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวกและมนีัยส าคัญทางสถิต ิได้แก่ บัญชี

ออมใจ อุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุง่หมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 4 

คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนสิัยท่ี 5 เขา้ใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา และอุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความต่าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์การจัดให้กับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงพบวา่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วยจุดมุง่หมายในใจ บัญชอีอมใจ อุปนิสัย
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ท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ความสมดุลในการด าเนนิชีวติ อุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนสิัยท่ี 5 เขา้ใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้

ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ และอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความ

ต่างโดยเรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์จากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด โดยทุกอุปนิสัยมี

ความสัมพันธ์ท่ีให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาข้างต้นจึ งมีข้อ เสนอแนะดั งนี้  ให้สนับสนุนและน าหลักการเจ็ดอุปนิสั ยพัฒนาสู่  

ผู้มีประสิทธิผลสูงไปปรับใชใ้นองค์การโดยใชเ้ป็นพื้นฐานในการพัฒนานโยบายทรัพยากรมนุษย ์มีการวัดระดับอุปนิสัยของ

พนักงานในองค์การอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมินพัฒนาการของพนักงานอย่างต่อเนื่องและปรับแผนการพัฒนาได้อย่าง

เหมาะสม 

ในส่วนของหลักสูตรการอบรมควรพัฒนาหลักสูตรอบรมท่ีเสริมสร้างอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง

และอุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด นอกจากนี้เมื่ อพิจารณาในส่วนของค่านิยมองค์การ  

(FIRM-C)  พบว่า ไมม่ีความสอดคล้องกับอุปนิสัยท่ี 3 และความสมดุลในการด าเนนิชวีติ ดังนัน้จึงควรให้ความส าคัญและ

สร้างเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาความสมดุลในการด าเนินชีวิตเช่นกัน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปท่ีกลุ่มพนักงานท่ัวไป อายุ 

31-44 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับอุปนสิัยต่ ากว่ากลุ่มอื่น 

การจัดกิจกรรมระหว่างพนักงานท่ีท างานเป็นกะและพนักงานท่ีท างานแบบเวลาท าการ เช่น กีฬาสี สัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เป็นทางเลือกท่ีดีเนื่องจากพนักงานท่ีมีรูปการท างานเป็นกะมีค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะใน

สังคมต่ ากวา่รูปแบบการท างานแบบเวลาท าการ การจัดกิจกรรมร่วมกันจะท าให้เกิดการซึมซับพฤติกรรมและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อุปนสิัยของกันและกัน 

ในสว่นตัวบุคคลของพนักงานโรงไฟฟา้แม่เมาะการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรให้ความสนใจศกึษาและน า

หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมาใช้ประกอบการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่าง

ตอ่เนื่อง โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของการท างานเป็นทีมและสร้างภาวะผู้น า เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลัง

ประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา มีค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยอยู่อันดับท่ี 9 และ

อันดับท่ี 7 ตามล าดับ กิจกรรมประเภทท่ีต้องรวมกลุ่มกันท าเช่น กิจกรรมงานคุณภาพ จะช่วยสร้างโอกาสในการฝึก

ตดิตอ่สื่อสารรวมถึงผลักดันภาวะผู้น าในตนเองออกมา 

สุดท้ายหากพิจารณาในลักษณะกลุ่มอุปนิสัย พบว่า ความสมดุลในการด าเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  ดังนั้น 

ควรมกีารฝึกแบง่เวลาในแต่ละวันให้เกิดความสมดุลของกจิกรรมในทุกดา้นรวมถึงมีวินัยในการปฏบัิตติามท่ีวางแผนไว้ 
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