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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเร่ืองการวัดระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใชหลักการเจด็อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  ผูศึกษาไดรวบรวม
แนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  แบงออกเปน  2  หัวขอ  ดังนี ้
 1. หลักการ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง 
 2. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 แนวคิดและทฤษฎ ี
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  (The 7 Habits of 
Highly Effective People) (Covey, 2004) 
 Stephen R. Covey  ไดนําเสนอหลักการ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  (The  
7 Habits of Highly Effective People)  คร้ังแรกในป ค.ศ.  1989  และไดนําเสนอฉบับใหม  (New 
Edition) ในป ค.ศ.  2004  โดยกลาวถึงการสรางอุปนิสัยท่ีเปนรากฐานของความสําเร็จในชีวิต          
7  ประการ  และการนําหลักการเหลานี้มาปฏิบัติจนกลายเปนอุปนิสัยพื้นฐานของตนเองแลวนั้น   
จะทําใหประสบความสําเร็จและมีความสุขท่ียั่งยืนในชีวติ 
 อุปนิสัย  หมายถึง  การผสมผสานกันระหวาง  ความรู  ทักษะและความปรารถนา     
โดยความรูเปนกรอบความคิดท่ีไดจากการเรียนรูในภาคทฤษฎีเพื่อเปนแนวทางใหทราบวาจะตอง
ทําอะไร  และทําไปทําไม  ทักษะเปนส่ิงท่ีจะตองนําไปใชในภาคปฏิบัตคืิอจะทําใหทราบวาจะตอง
ทําอยางไร  และความปรารถนาเปนแรงกระตุน  เปนความคิดท่ีวาตองการทําอะไร  เม่ือผสานท้ัง
สามสวนเขาดวยกันจะทําใหกลายเปนอุปนสัิย 
 Covey (2004)  กลาววา  อุปนิสัย  7  ประการไมใชสูตรสําเร็จท่ีจะทําแยกออกจากกันได 
แตเปนการเปล่ียนกรอบความคิด  เพื่อนําไปสูการเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตอง 
กอใหเกิดการเจริญเติบโตท่ีสอดคลองกับกฎธรรมชาติ  คือใชหลักการ  “จากภายในออกสูภายนอก” 
เร่ิมตนท่ีกรอบความคิดของตัวเรา  รวมถึงคุณลักษณะและมูลเหตุจูงใจ  โดยจะทําใหอุปนิสัยท้ังเจด็
นี้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนอยางคอยเปนคอยไป  และรวมกันเปนหนึ่งเดยีว  ทําใหอุปนิสัยสวนตัวของแตละ
คนมีประสิทธิผลและนําเรากาวไปขางหนา  จากการที่พึง่พาผูอ่ืน  ไปเปนพึ่งพาตัวเองและนําไปสู
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การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกนั  กลาวคือ  ใน  3  อุปนิสัยแรกเปนอุปนสัิยท่ีทําใหเราชนะตนเอง  เกิด
ความม่ันใจในตนเอง  รูจักธรรมชาติและคุณคาท่ีมีอยูในตนเอง  ตลอดจนความเปนเอกลักษณของ
ตนเอง  เปนการเร่ิมตนจากตนเอง  คือ  เปล่ียนจากคนท่ีตองพึ่งพาผูอ่ืนไปเปนคนท่ีตองพ่ึงพาตนเอง
หรือการมี  “ชัยชนะสวนตน”  เม่ือพึ่งพาตนเองได  ถือวามีพื้นฐาน  สําหรับการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน  ก็จะกาวไปสูการชนะใจผูอ่ืน  หรือการมี  “ชัยชนะในสังคม”   ใน  3  อุปนิสัยตอมาซ่ึงเปน
อุปนิสัยท่ีทําใหเราชนะใจคนท่ัวไปดวยการทํางานเปนทีมและส่ือสารอยางมีประสิทธิผล  สวน
อุปนิสัยท่ี  7  จะเปนการกระตุนใหอุปนิสัยท้ังหกอยูในตัวเราเสมอ  ทําใหเปนคนท่ีพึ่งพาตนเองได
อยางแทจริงและพรอมชวยเหลือผูอ่ืนดวย 
 ในการวัดระดบัอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  7  ประการนั้น  ไดมีการกลาวถึง  
2  อุปนิสัยซ่ึงถือวาเปนอุปนสัิยพื้นฐานของอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  7  ประการ  โดย
รายละเอียดแตละอุปนิสัย  อธิบายไดดังนี ้  
 อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ  (The Emotional Bank Account) 
 การท่ีจะเคล่ือนจาก  3  อุปนิสัยแรก  คือ  ชัยชนะสวนตนไปยังอุปนิสัย  3  อุปนิสัย
ตอมา  คือ  ชัยชนะในสังคม  ซ่ึงเปนอุปนิสัยแหงความสําเร็จของการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดนัน้
จะตองมีกรอบความคิดแหงบัญชีออมใจ  หรืออุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณกอน  โดยบัญชี 
ออมใจเปนการเปรียบเทียบปริมาณความไววางใจท่ีจะนาํมาสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  
ความไววางใจ  ความรูสึกปลอดภัย  ความเชื่อใจท่ีเรามีตอผูอ่ืน  ซ่ึงสามารถเพ่ิมยอดบัญชีออมใจได  
6  วิธี  คือ  การหาวิธีการท่ีจะเขาใจผูอ่ืน  มีความกรุณาและความเอาใจใสตอผูอ่ืน  การรักษาสัญญา  
การพูดคุยเร่ืองความคาดหวงัใหชัดเจนทกุคร้ังท่ีพบเจอสถานการณใหม  การปฏิบัติตอทุกคนดวย
ความเทาเทียมกัน  และการกลาวขอโทษดวยความจริงใจในยามที่ทําผิดพลาด 
 อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต  (Life Balance) 
 อุปนิสัยท้ังเจ็ดนี้เปนอุปนิสัยแหงประสิทธิผล  ซ่ึงจะตองอยูบนรากฐานของกรอบ
ความคิดของการเปนผูมีประสิทธิผล  ท่ีสอดคลองกับกฎธรรมชาติ  เรียกวา  หลักการสมดุลแหง  
P/PC  หรือผลผลิตท่ีพึงประสงค  (Production)  /  ความสามารถในการผลิต  (Production Capability)  
ซ่ึงจะนําประโยชนระยะยาวมาใหในระดับสูงสุด  และจะกลายเปนรากฐานของคุณลักษณะของ
บุคคลผูนั้น  นอกจากนีย้ังชวยสรางและทําใหเกิดแผนท่ีท่ีถูกตอง  ทําใหบุคคลผูนั้นสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล  ใชโอกาสท่ีมีไดมากท่ีสุด  สามารถเรียนรูตอเนื่องและรวมหลักการ
อ่ืน ๆ เขาดวยกัน  เพื่อกาวไปสูการพัฒนาและประสบความสําเร็จตอไป  โดยท่ีเราจะตองรักษา
สมดุลระหวาง  P/ PC  คือ  การดูแลบํารุงรักษารางกายและจิตใจใหมีสภาพดี  จึงจะสามารถให
ผลผลิตท่ีดีได   
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 อุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  (Be Proactive) 
 อุปนิสัยการเปนฝายเร่ิมตนทํากอนหรือโปรแอกทีฟนี้เปนอุปนิสัยพื้นฐานของผูมี
ประสิทธิผลยิ่ง  มีความหมายมากเกินกวาการกระทําในเชิงรุก  โดยการเปนผูมีความคิดกาวหนา     
มีความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง  เปนผูกําหนดชีวติของตนโดยพิจารณาไวกอนและพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกเปนผลจากการตดัสินใจเลือกอยางมีสติ  อยูบนรากฐานของคานิยมในใจ  มิใชผลจาก
เง่ือนไขท่ีอยูบนรากฐานของอารมณความรูสึก  ไมมีการปายความผิดไปยังสภาวการณ  การ
ตอบสนองตอส่ิงเราของคนโปรแอกทีฟไมวาจะโดยจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึก  จะเปนการ
ตอบสนองดวยทางเลือกท่ีอยูบนรากฐานของคานิยม  และคานิยมในใจจะเปนตัวขับเคล่ือนหรือ
กํากับใหผลิตผลงานช้ันดีมีคุณภาพ 
 อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจ  (Begin with the End in Mind) 
 การท่ีเราจะเร่ิมตน  กอนอ่ืนมักจะมาจากส่ิงท่ีเราคิดในใจ  หลักของ  “เร่ิมตนดวย
จดุหมายในใจ”  นั้นคือการทําสองคร้ัง  คร้ังแรกเกดิข้ึนในจิตใจ  และคร้ังท่ีสอง  คือการทําใหส่ิงท่ี
เราคิดเปนจริง  การเร่ิมตนดวยจดุหมายในใจเปนการเร่ิมตนดวยความเขาใจตนเองอยางชัดแจงวา 
ตองการจะเดนิทางไปยังจุดใด  ทราบจุดหมายท่ีตองการจะไปใหถึง  เพื่อกําหนดทิศทางชีวิตและ
กาวไปทีละกาว  มุงหนาไปยงัจุดหมายน้ันในทางท่ีถูกตอง  วิธีท่ีทรงประสิทธิผลท่ีสุดในการเร่ิมตน
ดวยจุดหมายในใจ  คือ  การเขียนคําปณิธานสวนบุคคล  หากคําปณิธานสวนบุคคลนีอ้ยูบนรากฐาน
หลักการท่ีถูกตองจะกลายเปนมาตรฐานสําหรับบุคคลนั้น  และเปนเข็มทิศช้ีทิศทางชีวิต  การเขียน
ปณิธานสวนบุคคลนั้นจะตองเร่ิมท่ีจุดศูนยกลาง  ซ่ึงจุดศูนยกลางนีจ้ะเปนแหลงกําเนดิของความ
ม่ันคงซ่ึงเปนตัวแทนสํานึกของคุณคาในตัว  การชี้แนะเปนกรอบอางอิงในใจที่จะชวยควบคุมการ
ตัดสินใจและการกระทํา  ปญญาเปนมุมมองท่ีมีตอชีวิต  และพลังอํานาจซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือน
ทํางานใหสําเร็จ  หากองคประกอบท้ังส่ีครบถวน  สอดคลองกลมกลืนกันจะกอเกิดบุคลิกภาพ    
สงางาม  คุณลักษณะไดสมดลุและงดงามเปยมดวยบูรณภาพ 
 อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคญั  (Put First Things First) 
 อุปนิสัยนี้เปนผลลัพธหรือผลสําเร็จท่ีจับตองไดและอาจกลาวไดวาเปนเหมือน
ภาคปฏิบัติของอุปนิสัยท่ี  1  และอุปนิสัยท่ี  2  ซ่ึงมีท้ังการจัดการบริหารเวลา  การรูจกัปฏิเสธและ
จัดตารางเวลา  เพื่อใหเราทําส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีสุดกอน  อุปนิสัยท่ี  3  นี้เปนการบริหารจัดการตนเอง
อยางมีประสิทธิผล  โดยการทําตามลําดับความสําคัญ  จัดระเบียบและปฏิบัติการโดยคํานึงถึงลําดับ
ความสําคัญ  การบริหารเวลาท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  จะตองใหความสนใจและทําใน
เร่ืองท่ีมีความสําคัญกอนเร่ืองเรงดวนเสมอ 
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 อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  (Think Win/Win) 
 ชนะ/ชนะ  เปนกรอบแหงความคิดและหวัใจท่ีแสวงหาผลประโยชนรวมกันในทุก
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงเปนขอตกลงหรือหนทางแกปญหาท่ีจะไดรับประโยชนและความ
พึงพอใจกันท้ังสองฝาย  มองชีวิตวาเปนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน  เช่ือวามีทุกอยางเหลือเฟอ
สําหรับทุกคน  ความสําเร็จของคนคนหน่ึงไมไดกดีกันความสําเร็จของผูอ่ืน  หลักการชนะ/ชนะ
เปนอุปนิสัยของภาวะผูนําระหวางบุคคลท่ีตองอาศัยวิสัยทัศน  การริเร่ิมเชิงรุกโปรแอกทีฟและ
ความม่ันคง  การช้ีแนะ  ปญญาและพลังอํานาจท่ีมาจากภาวะผูนําสวนบุคคลท่ียึดหลักการ  การเปน
จุดศูนยกลาง  และหลักการชนะ/ชนะนีก้อกําเนิดมาจากคุณลักษณะแหงบูรณภาพ  วุฒิภาวะและ
กรอบของจิตใจเหลือเฟอท่ีมีกรอบความคิดวา  มีทุกอยางมากมายพอจะแบงปนใหทุกคน 
 อุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  (Seek First to Understand, 
Then to be Understood)  
 เปนอุปนิสัยในเร่ืองของการส่ือสารระหวางบุคคล  การเขาใจผูอ่ืนกอน  ถือเปนการ
เปล่ียนกรอบความคิดคร้ังใหญ  เพราะโดยปกติแลวคนสวนใหญอยากใหผูอ่ืนมาเขาใจตนเองกอน
การรับฟงผูอ่ืนดวยความเขาใจ  ไมไดหมายความถึงแคการรับฟงดวยความใสใจหรือเห็นใจ  แตเปน
การรับฟงท่ีมีเจตนาทําความเขาใจผูพูด  การพาตัวเขาไปอยูในกรอบอางอิงของผูพูดและมองผาน
กรอบนั้นออกมาเพ่ือเขาใจกรอบความคิดในใจของเขาและรวมรับรูความรูสึกของเขา  เม่ือเราเขาใจ
ผูอ่ืนไดอยางลึกซ้ึงกวาเดิม  จะทําใหมองเห็นคุณคาในในตัวเขามากข้ึน  ชวยใหระดบัความสัมพันธ
และความไวเนื้อเช่ือใจเพิ่มมากข้ึนและชวยใหผูอ่ืนพรอมจะเขาใจเรา  เม่ือเกิดความเขาใจกนัและกัน
อยางถองแท  ก็เปรียบเหมือนเปดประตูสูดินแดนความคิดสรางสรรคและทางเลือกสายท่ีสาม  ความ
แตกตางระหวางเราไมถือเปนอุปสรรคกีดกั้นในการส่ือสารและการรวมมือกันสรางความ
เจริญกาวหนาอีกตอไป  แตในทางตรงขามความแตกตางนั้นจะเปนบันไดกาวแรกไปสูการผนึกพลัง
ประสานความตาง 
 อุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง  (Synergize)  
 การผนึกพลังประสานความตางเปนการนาํเอาคุณสมบัตเิฉพาะของมนษุยท้ังส่ี  คือ 
รางกาย  จิตวญิญาณ  สติปญญา  และความรูสึกท่ีมีตอสังคม  มารวมกบัแรงจูงใจชนะ/ชนะ  ทักษะ
การส่ือสาร  การรับฟงอยางเขาอกเขาใจ  ผนึกรวมกันพุงไปเจาะปญหาและปลดปลอยอํานาจสูงสุด
ท่ีมีอยู  มุงหนาไปเพื่อใหเปาหมายที่อยูในใจนั้นบรรลุผล  โดยท่ีแกนสําคัญของการผนึกพลัง
ประสานความตาง  คือการมองเห็นคาความแตกตาง  ท้ังความแตกตางเชิงความคิด  เชิงอารมณ  
และเชิงจิตใจ  การเห็นคุณคาความแตกตางจะบวกเพิ่มความรู  ความเขาใจ  ใหมองเหน็โลกไดกวาง
มากข้ึน  หากเราใชเพียงประสบการณของตัวเราคนเดียว  เราจะทํางานโดยไมมีขอมูลเพียงพอ     
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การผนึกพลังประสานความตาง  ถือเปนหลักการท่ีถูกตองและมีประสิทธิผลในการพึ่งพาซ่ึงกันและ
กัน การทํางานเปนทีม  และพัฒนาเอกภาพและความคิดสรางสรรครวมกับผูอ่ืน 
 อุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  (Sharpen the Saw)  
 การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอเปนการกระตุนหรือปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  เพื่อให
จัดการชีวิตไดดีข้ึน  เปนคนที่พึ่งพาตนเองไดอยางแทจริงและพรอมชวยเหลือผูอ่ืนดวย  โดยการ
ปรับตัวใหมและสรางความเขมแข็งใหกับองคประกอบหลักของชีวิต  ไมวาจะเปนมิติทางกายภาพที่
เกี่ยวโยงถึงการดูแลรักษารางกาย  กนิอาหารท่ีมีประโยชน  พักผอนใหเพียงพอและออกกําลังกาย
เปนประจํา  มิติแหงจติวิญญาณเปนการผูกมัดใหปฏิบัติตามระบบคานิยม  ปฏิบัติตามสัญญา  ศึกษา
และทําสมาธิ  มิติแหงสติปญญาเปนการอาน  วาดภาพในใจ  วางแผน  เขียน  และมิติเชิงสังคม/
อารมณเปนการใหบริการ  รวมรับรูความรูสึก  ผนึกพลังประสานความตาง  และความม่ันคงในใจ 
ซ่ึงตองมีการฝกฝนมิติท้ังส่ีเปนประจําและตอเนื่อง 
 จากหลักการ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งของ  Stephen R. Covey  ดังท่ีได
กลาวมานั้นนบัวาเปนหลักการท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหมี
ความสําเร็จในการทํางานหรือการดําเนินชีวิต  ซ่ึงหลักการนี้เปนการพฒันาท่ีอุปนิสัย  ทําใหเกิด
ความยั่งยืน  ไมวาจะเปนอุปนิสัยการชนะใจตนเอง  พัฒนาสูอุปนิสัยเพื่อชนะใจผูอ่ืนและอุปนิสัย
ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  ไมใชแคสรางบุคลิกภาพท่ีฉาบฉวย  แตเปนการสรางใหเกดิเปนนิสัย 
ติดตัว  ซ่ึงเปนการงายตอการนําไปสูความสําเร็จในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ฉันทวรางค  ประหยดัผล  (2549)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  อุปนิสัย  7  ประการของผูมี
ประสิทธิผลสูงของอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีความสําเร็จในงานแตกตางกัน  โดยกลุม
ตัวอยางท่ีศึกษา  คือ  อาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนรัฐบาล  ในเขต  8  จังหวัด
ภาคเหนือจํานวน  139  คน  โดยไดศึกษาเกี่ยวกับ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตาม
หลักการของ  Covey (1989)  ประกอบดวยการเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  การเร่ิมตนดวยจุดหมาย    
ในใจ การทําตามลําดับความสําคัญ  การคิดแบบชนะ/ชนะ  การเขาใจผูอ่ืนกอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา 
การประสานพลัง  และการลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  และศึกษาเกีย่วกับความสําเร็จในงานของ
อาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาโดยใชทฤษฎีการตั้งเปาหมาย  และมีสมมติฐานการวจิัย  คือ  
อาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีความสําเร็จในงานแตกตางกัน  มี  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิ่งแตกตางกัน  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดย
ใชคาความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
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พบวา  อาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีความสําเร็จในงานแตกตางกัน  มี  7  อุปนิสัยสําหรับผู
ทรงประสิทธิผลยิ่งแตกตางกัน  โดยกลุมตัวอยางอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีระดับ
ความสําเร็จในงานสูง  มีระดบัอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจ  อุปนิสัยท่ี  3  ทํา
ตามลําดับความสําคัญ  อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะและอุปนิสัยท่ี  7  ลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ
อยูในระดับสูงท่ีสุด  อุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนอยูในระดับสูง  สวนอุปนิสัยท่ี  5  
เขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเราและอุปนิสัยท่ี  6  ประสานพลังอยูในระดบัปานกลาง  กลุม
ตัวอยางอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีระดับความสําเร็จในงานตํ่ามีระดับอุปนสัิยท่ี  1  การเปน
ฝายเร่ิมตนทํากอน  อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจดุหมายในใจ  อุปนิสัยท่ี  3  ทําตามลําดับ
ความสําคัญ  อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  อยูในระดับสูง  สวนอุปนิสัยท่ี  5  เขาใจผูอ่ืน 
กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  อุปนิสัยท่ี  6  ประสานพลังและอุปนิสัยท่ี  7  ลับเล่ือยใหคมอยูเสมออยูใน
ระดับปานกลาง  ซ่ึงอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีความสําเร็จในงานนั้น  จะสามารถสราง
จุดมุงหมายหรือเปาหมาย  และพัฒนาตนเองอยางมีแบบแผนเพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถของ
ตนเอง  และคิดถึงการพัฒนาผูอ่ืน  ซ่ึงถือเปนการชวยเหลือและแบงปนสูผูอ่ืนได   
 พรศิริ  พิพัฒนพานิช  (2550)  ไดศึกษาความสัมพันธของลักษณะนิสัย  7  ประการของ
บุคคลท่ีมีประสิทธิผลในการทํางานตามหลักการของโควี่  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตอรูปแบบ
ความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของไมเคิล  เจ  เคอรตัน  ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
รามาธิบดี  โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา  คือ  พยาบาลประจําการท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยสังกัด
ภาควิชาพยาบาลศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน  315  คน  โดยไดศึกษาเกีย่วกับ  7  อุปนิสัย
สําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตามหลักการของ  Covey (1989)  ประกอบดวยการเปนฝายเร่ิมตนทํา
กอน  การเร่ิมตนดวยจดุหมายในใจ  การทําตามลําดับความสําคัญ  การคิดแบบชนะ/ชนะ  การเขาใจ
ผูอ่ืนกอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  การผนึกพลังประสานความตางและการลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนางานตามหลักการของ  Bass (1985)  และศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบความคิดสรางสรรคโดยใชทฤษฎี  The Adaption Innovation Theory (A-I Theory) 
ของ  Kirton (1994)  ท่ีมีหลักการท่ีสําคัญ  คือ  รูปแบบการคิดท่ีแตกตางกันของบุคคล  นําไปสู
พฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมและการแกปญหาท่ีตางกัน  และทฤษฎีการปรับ-การ
สรางใหม  (The Kirton Adaption – Innovation Inventory :KAI)  ของ  Kirton (1976)  โดยมี
สมมติฐานการวิจัยเกีย่วกับ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  คือ  ลักษณะนิสัย  7  ประการมี
ความสัมพันธทางบวกกบัรูปแบบความคิดสรางสรรคแบบปรับตัวของพยาบาลประจําการ  ลักษณะ
นิสัย  7  ประการมีความสัมพันธทางบวกกบัรูปแบบความคิดสรางสรรคแบบสรางใหมของพยาบาล
ประจําการ  และลักษณะนิสัย  7  ประการอยางนอย  1  ลักษณะนิสัยสามารถพยากรณรูปแบบ
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ความคิดสรางสรรค  การศึกษานี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหทางสถิติ  ซ่ึง
ผลการศึกษาพบวา  พยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวย
จุดหมายในใจ  อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะและอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมออยู
ในระดบัสูง  สวนอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับ
ความสําคัญ  อุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืนกอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเราและอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลัง
ประสานความตางอยูในระดบัปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาลักษณะนิสัยท้ัง  7  
ประการยกเวนอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรามีความสัมพันธทางบวกกับ
รูปแบบความคิดสรางสรรค แบบปรับตัวของพยาบาลประจําการและมีความสัมพันธทางบวกกบั
รูปแบบความคิดสรางสรรคแบบสรางใหมของพยาบาลประจําการ  นอกจากนี้อุปนสัิยท่ี  4  การคิด
แบบชนะ/ชนะ  และอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสามารถพยากรณรูปแบบความคิด
สรางสรรคแบบปรับตัวได 
 จิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผล
ยิ่งของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล  และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ  ประกอบดวย  คาความถ่ี  รอยละ
คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหความแปรปรวนหลายตวัแปร  เพ่ือทดสอบความ
แตกตางระหวางพื้นฐานทางอารมณ  ความสมดุลของการดําเนินชีวิตและอุปนิสัย  7  ประการกับ
เพศ  อายุและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  พบวานักศึกษามีความคิดเห็นโดยเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย
มากกับท้ัง  9  องคประกอบ  คือ  ดานพื้นฐานทางอารมณ  ความสมดุลของการดําเนนิชีวิต  และ
อุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึงหลักสูตรท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติตอระดับความคิดเหน็ท่ีมีตอองคประกอบดานพืน้ฐานทางอารมณ  แตมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอระดับความคิดเหน็ท่ีมีตอองคประกอบดานความสมดุลของการดําเนินชีวิต 
สวนผลการทดสอบอิทธิพลของประเภทหลักสูตรท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตอความสําคัญของ
อุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  พบวา  ประเภทหลักสูตรมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตออุปนิสัยท่ี  1 
ตองเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  อุปนิสัยท่ี  3  ทําตามลําดับความสําคัญ  อุปนิสัยท่ี  5  เขาใจผูอ่ืน  กอน
จะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  อุปนิสัยท่ี  6  ประสานพลัง  และอุปนิสัยท่ี  7  ลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ 
 James R. Oelschlager, Kristina Diecidue และ Anita Trowbridge (2010) ไดเสนอ
บทความเร่ือง  Seven Habits of Highly Effective College Students  ซ่ึงเปนการประยกุตใชหลักการ  
7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งเปนคําแนะนําท่ีเปนรูปธรรมแกนักศึกษา ณ  Florida 
Institute of Technology  ดวยเหตุผลท่ีวาการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นใชเพียงความฉลาดอยางเดยีว
ไมพอ  การเรียนใหไดดนีั้นมีปจจัยอ่ืนๆ  มาเกี่ยวของดวย  อาทิเชน  แรงจูงใจใฝเรียน  ความมุงม่ัน
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และสมํ่าเสมอในการเรียน  ความแข็งแกรงและยดืหยุนดานภาวะอารมณ  ตลอดไปถึงทักษะใน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล  เปนตน  ปจจัยเหลานี้จะทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จท้ังดานการ
เรียนและดานการใชชีวิตอีกดวย  ซ่ึงคําแนะนําสําหรับแตละอุปนิสัยมีดังนี้  อุปนิสัยท่ี  1  การเปน
ฝายเร่ิมตนทํากอน  นักศึกษาควรต้ังเปาหมายในใจของตนเอง  โดยคิดวาตนเองเปนเจาของแผนและ
ผลการเรียน  ไมใชเปนของพอแมและครอบครัว  ทบทวนตนเองวาเหตุใดจึงเลือกมาเรียนท่ีนี่  เหตุ
ใดเลือกสาขาวชิานี้  การเรียนท่ีนี่ในสาขาวชิานี้จะชวยใหนักศึกษาบรรลุเปาหมายในระยะยาวใน
ชีวิตไดอยางไร  หากตระหนักไดวาตนเองเปนเจาของชีวิตการเรียนและผลการเรียน  จะทําให
นักศึกษามีทัศนคติและพลังสรางสรรคท่ีจะตอสูในการเรียน  ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจะ
เปนไปตามแรงขับภายในของนักศึกษาเอง  อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจ  นักศึกษา
ควรมสีวนรวมในการเรียน  ตองกระตือรือรนไมหยดุนิง่ท่ีจะเรียนรู  ไมเปนฝายรับความรูจาก
อาจารยเพยีงอยางเดยีว  แตตองขวนขวายคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองอีกดวย  ตองเขาเรียนและมี
ปฏิสัมพันธในหองเรียน  ในขณะเรียนตองตั้งใจฟง  ตั้งคําถาม  คิด  จดบันทึกและฝกฝนจาก
ภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสบการณ  อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญ  นักศึกษา
ควรสรางนิสัยเรียนและทํางานอยางมีประสิทธิผล  โดยตองสรางนิสัยจดบันทึกและสรางทักษะการ
บริหารเวลา  รวมถึงทักษะการจัดการส่ิงตางๆ  เพิ่มข้ึนจากการมีทักษะดานการเรียนโดยรวม  และ
ควรตระหนักวาการจดัตารางเรียนและทําการบานหรือรายงานอยางสมํ่าเสมอตลอดเทอม  ยอมมี
ประสิทธิผลกวาการไปโหมอานหนังสือกอนสอบ  อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  นกัศึกษา
ควรเขาใจวาอารมณและความรูสึกกระทบตอการเรียน  เพราะคนเราคิดอยางไรกจ็ะเปนอยางนัน้  
และความคิดหรือทัศนคติตอกระบวนการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนยอมมีผลตอผลการเรียน
แนนอน  เชน  ถาหากนักศกึษาเรียนดวยความเบ่ือหนาย  เมินเฉย  ไมสนใจหรือทําดวยใจท่ีปดกั้นก็
จะขาดพลังทุมเทตอกระบวนการเรียนรู  ดังนั้นนกัศึกษาควรทาทายตัวเอง  ลบความคิดความเช่ือ
ดานลบ  อคติท้ังหลายท่ีมีตอวิชา  โครงงานหรือแมแตผูสอน  แตทําตัวใหมโดยแสดงความสนใจ
วิชานี้  สบตาผูสอน  มีภาษากายท่ีกระตือรือรน  ถามคําถามและจดบันทึก  หากพบอุปสรรคในใจท่ี
ขัดขวางการเรียน  ใหถอยหลังมาหนึ่งกาวแลวตรวจสอบความคิดความรูสึก  คนหาวาอะไรมาปด
กั้นความอยากเรียนและปรับแกไขความคิดความรูสึกนั้นเสียใหม  อุปนสัิยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  
กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  นกัศึกควรประเมินจุดแข็งและจุดออนของตนเอง  เพื่อเปนการเขาใจ
ตนเอง  กอนท่ีจะเขาใจผูอ่ืน  และเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจเรา  มองตัวเองดวยเหตุผลที่เปนจริงและ
ตั้งเปาหมายทางการเรียนท่ีสมเหตุสมผล  เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  เปดใจยอมรับฟง
คําแนะนําและความคิดเหน็ของอาจารย  มองเห็นความปรารถนาดีของอาจารยโดยไมปกปองตัวเอง
มากจนปดกั้นความชวยเหลือจากอาจารย  ไมมองคําแนะนําเปนการตําหนิตอวา  ไมตอตาน  ไมตอง
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หาขอแกตวั  แตรับฟงเพราะคําแนะนํานั้นชวยใหนกัศึกษาเรียนรูและคนหาจุดแข็งจดุออนของ
ตนเอง  รวมถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองอีกดวย  อุปนสัิยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง  
นักศึกษาควรพัฒนาสัมพันธภาพการทํางานรวมกับอาจารยอยางเคารพใหเกียรติ  มีมุมมองตอ
อาจารยผูสอนเสมือนเพื่อนรวมงาน  ไมใชศัตรู  เพราะอาจารยปรารถนาอยากใหนกัศึกษาไดเรียนรู
เต็มท่ีในหองเรียน  และยังสามารถชวยนักศึกษาในดานอ่ืนๆ ดวย  เชน  แนะนําแหลงขอมูล  ให
คําปรึกษาในเนื้อหาวิชาท่ีซับซอนยากแกการเขาใจ  ใหคําแนะนําในการพัฒนาความคิดและอารมณ  
และพึงระลึกไวเสมอวาอาจารยตองรับผิดชอบนักศึกษาหลายคนในหลายวิชา  ซ่ึงอาจเขาไมถึง
นักศึกษา  แตนักศึกษาสามารถเดินเขาหาอาจารยและขอคําปรึกษาไดกอนเสมอ  และอุปนิสัยท่ี  7  
การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  นักศึกษาควรมีสวนรวมใชชีวิตในมหาวทิยาลัย  การมีสวนรวมทํา
กิจกรรมในกลุมและองคการนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการ
เปนเพื่อน  เปนพี่  เปนนองในสังคมมหาวทิยาลัย  ท้ังหมดเปนสัมพันธภาพระหวางบุคคลซ่ึงผลตอ
การทํากิจกรรมและการทํางานของชีวิตในอนาคต 
 Office of Multicultural Affairs (2010) ไดมีการประยกุตใช  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิ่ง  สําหรับพัฒนานักศึกษา  ณ  University of Alabama in Huntsville ซ่ึงไดระบุเปน
ขอๆ  แนะนํานักศึกษาดังนี้  อุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  ใหนกัศึกษาปฏิบัติดังนี้  
ประเมินรูปแบบการเรียนรูของตนเองและแจงผลใหอาจารยทราบ  เขาพบอาจารยแตละคนท่ี
สํานักงานกอนที่จะเกิดปญหา  และเร่ิมตนแนะนําตนเอง  ทําความรูจกักับเพื่อนดีๆ สักสองคนใน
แตละวิชาเรียน  อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจ  ใหนกัศึกษาต้ังเปาหมายในใจของ
ตนเองวาในตอนทายของภาคเรียน  นกัศึกษาจะไดเรียนรูอะไรบางจากวิชานี้  เขาพบอาจารยเพื่อ
ขอดูสําเนาขอสอบเกาๆ  และบอกถึงวัตถุประสงคของการเรียนแกตนเองในตอนเร่ิมตนของแตละ
วิชา  อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญ  โดยใหนักศึกษาเขาหองเรียนเร็วกวากําหนดอยาง
นอย  2  นาทีทุกวิชาเสมอ  อานหนังสือในเนื้อหาท่ีจะเรียนหน่ึงวันลวงหนากอนเขาเรียน  และเร่ิม
เตรียมตัวสอบหนึ่งสัปดาหลวงหนากอนเขาเรียน  อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  โดยให
เกียรตแิละเคารพเชื่อฟงอาจารยเสมอในหองเรียน  รับมือกับปจจยัแวดลอมการเรียนในแตละวิชา
อยางสุขุมรอบคอบ  เพื่อสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมตัวกบัเพื่อนนักศึกษาต้ังกลุมติว
เพื่อเตรียมตัวสําหรับทํารายงานและสอบ  และแลกเปล่ียนเทคนิควิธีเรียนใหประสบความสําเร็จแก
เพื่อนนักศึกษา  และขอเรียนรูเทคนิคของเพื่อนบาง  อุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืน
เขาใจเรา  โดยสอบถามอาจารยแตละทานถึงประสบการณความถนดัของอาจารย  คนหาส่ิงท่ี
นักศึกษาสนใจเหมือนกับอาจารย  เพื่อคนหาจุดรวม  แทนท่ีจะมีจุดตาง  ขอบคุณอาจารยเม่ือ
อาจารยสอนหรือใหคําแนะนําท่ีดีแกนักศึกษา  และขอใหอาจารยแนะนําการเรียนของนักศึกษา
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ตลอดท้ังภาคการเรียน  เพื่อพัฒนาตนเอง  อุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง  ทําโดย
คนหาแหลงขอมูลท่ีจะชวยนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนแตละวิชา  พดูคุยกับเพื่อน
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเดียวกันแตตางผูสอน  เพื่อแลกเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนซ่ึงกันและกนั  และ
กระตุนจูงใจใหเพื่อนนักศึกษาคนอ่ืนๆ มารวมในกลุมติวนอกเวลาท่ีนกัศึกษาจัดต้ังข้ึน  และอุปนิสัย
ท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  โดยสรางสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารย  ใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาให
คําแนะนํานอกเหนือจากการสอนในหองเรียน  เขารวมกลุมปฏิบัติการตางๆ เพื่อเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูของนักศึกษา  และถายทอดส่ิงท่ีนักศึกษาไดเรียนรูแกผูอ่ืน  เชน  เพื่อนนกัศึกษา  หรือรุน
นอง  เปนตน 
 
 


