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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
 การศึกษาหวัขอ้เร่ืองการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั     
แม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
  ส่วนท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (โควี,่ 2546) 
 Stephen R. Covey ไดเ้สนอหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of 
Highly Effective People) คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1989 และไดน้ าเสนอฉบบัใหม่ (New Edition) ในปี
ค.ศ.2004 
 Stephen R. Covey กล่าววา่ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เป็นเร่ืองของการกระท า
ตามหลกัการโดยมีพื้นฐานอยูบ่นการแกอุ้ปนิสัย จากการใช้หลกัการ “จากภายในออกสู่ภายนอก” 
โดยเร่ิมต้นท่ีตวัเราเอง เร่ิมกนัท่ีกรอบความคิด คุณลกัษณะและมูลเหตุจูงใจของเรา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในแง่บุคคลแต่ละคน  
 พฤติกรรมของคนเกิดจากอุปนิสัยต่างๆ ในตวัเรา  ความคิดจะส่งผลให้เกิดการปฏิบติั  และ
เม่ือปฏิบัติเป็นประจ าก็จะกลายเป็นอุปนิสัย  เม่ือมีอุปนิสัยก็จะกลายเป็นคุณลักษณะและจะ
กลายเป็นวถีิชีวติในท่ีสุด 
 อุปนิสัย  หมายถึง  ผลจากการผสมผสานระหวา่ง  ความรู้  ทกัษะและความปรารถนา โดย
ความรู้เป็นกรอบความคิดท่ีไดจ้ากทฤษฎีเป็นแนวทางให้ทราบว่าจะตอ้งท าอะไร  และท าไปท าไม  
ทกัษะเป็นความรู้ท่ีท าใหท้ราบวา่จะตอ้งท าอยา่งไร  และความปรารถนาเป็นแรงกระตุน้  
เป็นความคิดท่ีวา่ตอ้งการท าอะไร  เม่ือผสานทั้งสามอยา่งเขา้ดว้ยกนัจะท าให้กลายเป็นอุปนิสัย โดย
อุปนิสัยเป็นปัจจยัส าคญัต่อชีวิต เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา แสดงให้เห็นพฤติกรรมของ
เราว่าเป็นคนมีประสิทธิผลหรือไร้ประสิทธิผล อุปนิสัยสามารถแสดงถึงพื้นฐานทางอารมณ์และ
แสดงความสมดุลในชีวติได ้ซ่ึงเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของหลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงท่ี
แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกต่อตนเองและผูอ่ื้น และแสดงถึงความสมดุลในชีวติและการท างาน   
 กรอบความคิด มีความหมายถึงแบบจ าลองทฤษฎี การรับรู้ ขอ้สันนิษฐาน หรือกรอบท่ีใช้
อา้งอิง นั้นคือแนวทางท่ีเราใช ้“มอง” โลกภายนอก ไม่ใช่ในแง่ของการมองเห็นภาพ แต่เป็นในแง่
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ของการรับรู้ ความเขา้ใจ และการแปลความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน Stephen R. Covey ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการเปล่ียนกรอบแนวคิดวา่ การเปล่ียนกรอบแนวคิดใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งไปในทางท่ีดี
เสมอไป แต่การเปล่ียนกรอบความคิดใหม่ทุกคร้ัง ท าให้เราสามารถมองมองส่ิงต่างๆ ในมุมมองท่ี
แตกต่างไปจากเดิม และการเคล่ือนยา้ยท าให้เกิดพลงั ไม่วา่กรอบแนวคิดเดิมของพวกเราจะถูกตอ้ง
หรือไม่ก็ตาม ก็เป็นตวัก าหนดอุปนิสัยและทศันคติของพวกเรา รวมไปถึงวิธีท่ีเราแสดงออกต่อคน
อ่ืน อิทธิพลของกรอบความคิดคือแก่นแท้ของการเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดดไม่ว่าการ
เปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใดหรือเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม 
  อุปนิสัย  7  ประการไม่ใช่สูตรส าเร็จท่ีจะท าโดยแยกออกจากกนัได ้แต่จะสอดคลอ้งกบักฎ
ธรรมชาติของการเจริญเติบโต อุปนิสัยทั้งเจด็น้ีจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและรวมเขา้
กนัเป็นหน่ึงเดียว  ท าให้อุปนิสัยส่วนตวัของแต่ละคนมีประสิทธิผลและน าเรากา้วไปขา้งหนา้  จาก
การท่ีพึ่งพาคนอ่ืนไปเป็นพึ่งพาตวัเองและน าไปสู่การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  กล่าวคือ ใน  3  
อุปนิสัยแรกเป็นอุปนิสัยท่ีท าใหเ้ราชนะตนเอง  เกิดความมัน่ใจในตนเอง  รู้จกัธรรมชาติของตนเอง 
รู้จกัคุณค่าท่ีมีอยูใ่นตนเองและความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นการเร่ิมตน้จากตนเอง คือ เปล่ียน
จากคนท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นไปเป็นคนท่ีตอ้งพึ่งพาตนเองหรือ “ชนะใจตนเอง”  เม่ือพึ่งพาตนเองไดถื้อ
วา่มีพื้นฐานส าหรับการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้ก็จะกา้วไปสู่การ “ชนะใจผูอ่ื้น” ใน 3 อุปนิสัย
ต่อมาซ่ึงเป็นอุปนิสัยท่ีท าให้เราชนะใจคนทั่วไปด้วยการท างานเป็นทีมและส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิผล  ส่วนอุปนิสัยท่ี 7 จะเป็นการกระตุน้ใหอุ้ปนิสัยทั้งหกอยูใ่นตวัเราเสมอ  ท าให้เป็นคนท่ี
พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยงัสามารถใหผู้อ่ื้นพึ่งพาไดอี้กดว้ยดว้ย 
 อุปนิสัยทั้ง 7 ประการเป็นอุปนิสัยของคนท่ีมี “ประสิทธิผล” เน่ืองจากอุปนิสัยเหล่าน้ีวาง
อยูบ่นหลกัการท่ีถูกตอ้ง จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว เพราะจะช่วยสร้างและท าให้เกิด
กรอบแนวคิดท่ีถูกตอ้ง โดยประสิทธิผลน้ีตอ้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัการสมดุลแห่ง P/PC หรือ 
ผลผลิตท่ีพึงประสงค ์(Production) / ความสามารถในการผลิต (Production Capability) และความ
พอดีระหวา่ง P และ PC คือแก่นแทข้องการเกิดประสิทธิผล 
 ชัยชนะส่วนตน เร่ิมตน้จากตวัเราก่อน เราปรับปรุงคุณลกัษณะ แรงจูงใจ และกรอบ
ความคิดของเรา เราเลือกการตอบสนองตามค่านิยมท่ีก าหนดจากส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเรา จากวิสัยทศัน์
ส่วนบุคคล (อุปนิสัยท่ี 1) การเป็นผูน้ าในตนเอง (อุปนิสัยท่ี 2) การบริหารส่วนบุคคล (อุปนิสัยท่ี 3) 
ในการสร้างวนิยัใหเ้กิดข้ึนกบัตวัเอง และปรับปรุงตนเองตลอดเวลา (อุปนิสัยท่ี 7) เราจะไดม้าซ่ึงชยั
ชนะส่วนตน และขยบัตนเองจากการพึ่งพาผูอ่ื้นมาพึ่งพาตนเองได ้
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 ชัยชนะในสังคม เม่ือเรามีความกา้วหนา้ในชยัชนะส่วนตนเราก็มีความพร้อมมากข้ึน
ท่ีจะประสบความส าเร็จในการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อท่ีจะเป็นผูช้นะในสังคม โดยแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยใชห้ลกัการของภาวะผูน้ าระหวา่งบุคคล (อุปนิสัยท่ี 4) ติดต่อส่ือสารอยา่ง
เขา้อกเขา้ใจ (อุปนิสัยท่ี 5) ให้คุณค่ากบัความต่าง โดยใชห้ลกัการร่วมมืออยา่งสร้างสรรค ์(อุปนิสัย
ท่ี 6) และปรับปรุงตนเองตลอดเวลา (อุปนิสัยท่ี 7) 
 บัญชีออมใจ (Emotional Bank Account)  
 เปรียบเสมือนจ านวนของความไวว้างใจท่ีสร้างข้ึน จากสัมพนัธภาพต่างๆ เป็น
ความรู้สึกของความปลอดภยัท่ีไดใ้ห้ไวก้บัผูอ่ื้น  กล่าวไดว้า่ การฝากถือเป็นการสร้างและซ่อมแซม
ความไวว้างใจในสัมพนัธภาพ และการถอนถือเป็นการท าลายและลดความไวว้างใจในสัมพนัธภาพ 
การฝากบญัชีออมใจ จะหมายถึง การแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น รักษา
สัญญาและให้คุณค่าต่อขอ้ผูกพนั ไม่พูดถึงส่ิงท่ีไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั ส่วนการถอนบญัชีออมใจ ก็
คือการกระท าส่ิงท่ีตรงขา้มกบัการฝากบญัชีออมใจนัน่เอง 
  ความสมดุลในการด าเนินชีวติ (Life Balance)  
 เป็นการรักษาสมดุลในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตทั้งในดา้น การงาน ครอบครัว เพื่อน 
และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่ทุ่มเทชีวิตในดา้นใดดา้นหน่ึงจนขาดความสมดุล เช่น ทุ่มเทท างาน
จนไม่มีเวลาพกัผอ่นร่างกายอ่อนแอจนหมดสภาพ ความสมดุลในชีวติและความสุขของแต่ละบุคคล
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรายไดท่ี้มากข้ึน ความส าเร็จในชีวิตการท างานหรือในธุรกิจส่วนตวัเท่านั้น แต่ยงัมี
ส่ิงอ่ืนท่ีส่งผลกระทบกบัชีวติของบุคคลข้ึนอยูก่บัช่วงชีวติของแต่ละคน 
  อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี (Be Proactive) หลกัการวสัิยทศัน์ส่วนบุคคล 
 การเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ท าก่อนน้ีเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของผูมี้ประสิทธิผลยิ่งซ่ึงมีความหมายมาก
เกินกวา่การกระท าในเชิงรุก  แต่ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดกา้วหนา้  มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง  
เป็นผูก้  าหนดชีวิตของตนโดยพิจารณาไวก่้อนและพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นผลจากการตดัสินใจ
เลือกอย่างมีสติ  อยูบ่นรากฐานของค่านิยมในใจ  มิใช่ผลจากเง่ือนไขท่ีอยู่บนรากฐานของอารมณ์
ความรู้สึก  ไม่มีการป้ายความผดิไปยงัสภาวการณ์  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของคนท างานเชิงรุกไม่
วา่จะโดยจิตส านึกหรือจิตใตส้ านึกจะเป็นการตอบสนองดว้ยทางเลือกท่ีอยูบ่นรากฐานของค่านิยม  
และค่านิยมในใจจะเป็นตวัขบัเคล่ือนหรือก ากบัใหผ้ลิตผลงานชั้นดีมีคุณภาพ 
  อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลักการ
ของการเป็นผู้น าในตนเอง 
 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจเป็นการเร่ิมตน้ดว้ยความเขา้ใจตนเองอยา่งชดัแจง้วา่ ตอ้งการ
จะเดินทางไปยงัจุดใด  ทราบจุดหมายท่ีตอ้งการจะไปให้ถึง  เพื่อก าหนดทิศทางชีวิตและกา้วไปที
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ละก้าว  มุ่งหน้าไปยงัจุดหมายนั้นในทางท่ีถูกตอ้ง  วิธีท่ีทรงประสิทธิผลท่ีสุดในการเร่ิมตน้ด้วย
จุดหมายในใจ  คือ  การเขียนค าปณิธานส่วนบุคคล  หากค าปณิธานส่วนบุคคลน้ีอยู่บนรากฐาน
หลกัการท่ีถูกตอ้งจะกลายเป็นมาตรฐานส าหรับบุคคลนั้น  และเป็นเข็มช้ีทิศทางชีวิต  การเขียน
ปณิธานส่วนบุคคลนั้นจะตอ้งเร่ิมท่ีจุดศูนยก์ลาง  ซ่ึงจุดศูนยก์ลางน้ีจะเป็นแหล่งก าเนิดของความ
มัน่คงซ่ึงเป็นตวัแทนส านึกของคุณค่าในตวั  การช้ีแนะเป็นกรอบอา้งอิงในใจท่ีจะช่วยควบคุมการ
ตดัสินใจและการกระท า ปัญญาเป็นมุมมองท่ีมีต่อชีวติ  และพลงัอ านาจซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท างาน
ให้ส าเร็จ  หากองค์ประกอบทั้งส่ีครบถ้วน  สอดคล้องกลมกลืนกนัจะก่อเกิดบุคลิกภาพสง่างาม 
คุณลกัษณะไดส้มดุลและงดงามเป่ียมดว้ยบูรณภาพ 
  อุปนิสัยที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคัญก่อน (Put First Things First) หลักการของการบริหาร
ส่วนบุคคล 
 การท าตามล าดับความส าคญัเป็นผลส าเร็จท่ีจบัต้องได้ของอุปนิสัยท่ี  1  
และอุปนิสัยท่ี  2  ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีก่อนมาถึงอุปนิสัยท่ี  3  น้ี  ซ่ึงเป็นการ
บริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิผล  โดยการท าตามล าดับความส าคัญ  จัดระเบียบและ
ปฏิบติัการโดยค านึงถึงล าดบัความส าคญั  ดว้ยการท าในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก่อน  การบริหารเวลาท่ีจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  คือจะตอ้งให้ความสนใจและท าในเร่ืองท่ีมีความส าคญัก่อนเร่ือง
เร่งด่วนเสมอ 
  อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลักการของภาวะผู้น าระหว่าง
บุคคล 
 ชนะ/ชนะ เป็นกรอบแห่งความคิดท่ีแสงหาผลประโยชน์ร่วมกันในทุก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงหรือหนทางแกปั้ญหาท่ีจะไดรั้บประโยชน์และความ
พึงพอใจกนัทั้งสองฝ่าย  มองชีวติวา่เป็นการร่วมมือกนัไม่ใช่การแข่งขนั  เช่ือวา่มีทุกอยา่งเหลือเฟือ
ส าหรับทุกคน  ความส าเร็จของบุคคลหน่ึงไม่ไดกี้ดกนัความส าเร็จของผูอ่ื้น  หลกัการชนะ/ชนะเป็น
อุปนิสัยของภาวะผูน้ าระหว่างบุคคลท่ีตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์  การริเร่ิมเชิงรุกและความมัน่คง  การ
ช้ีแนะ  ปัญญาและพลงัอ านาจท่ีมาจากภาวะผูน้ าส่วนบุคคลท่ียดึหลกัการการเป็นจุดศูนยก์ลาง  และ
แนวคิดชนะ/ชนะน้ีก่อก าเนิดมาจากคุณลักษณะแห่งบูรณภาพ  วุฒิภาวะและกรอบของจิตใจ
เหลือเฟือ 
  อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, 
Then to be Understood) หลกัการติดต่อส่ือสารอย่างเข้าอกเข้าใจ 
 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนแลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราเป็นอุปนิสัยในการส่ือสารระหวา่งบุคคล  การเขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน  ถือเป็นการเปล่ียนกรอบความคิดคร้ังใหญ่  เพราะโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่อยากให้
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ผูอ่ื้นมาเขา้ใจตนเองก่อนการรับฟังผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจ  ไม่ไดห้มายความถึงแค่การรับฟังดว้ยความ
ใส่ใจหรือเห็นใจ  แต่เป็นการรับฟังท่ีมีเจตนาท าความเขา้ใจผูพ้ดู  การพาตวัเขา้ไปอยูใ่นกรอบอา้งอิง
ของผูพ้ดูและมองผา่นกรอบนั้นออกมาเพื่อเขา้ใจกรอบความคิดในใจของเขาและร่วมรับรู้ความรู้สึก
ของเขา  เม่ือเราเขา้ใจคนอ่ืนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงกวา่เดิม  จะท าใหม้องเห็นคุณค่าในตวัเขามากข้ึน  ช่วยให้
ระดบัความสัมพนัธ์และความไวเ้น้ือเช่ือใจเพิ่มมากข้ึนและช่วยให้ผูอ่ื้นพร้อมจะเขา้ใจเรา  เม่ือเกิด
ความเขา้ใจกนัและกนัอย่างถ่องแท ้ ก็เปรียบเหมือนเปิดประตูสู่ดินแดนความคิดสร้างสรรค์และ
ทางเลือกสายท่ีสาม  ความแตกต่างระหว่างเราไม่ถือเป็นอุปสรรคกีดกั้นในการส่ือสารและการ
ร่วมมือกนัสร้างความเจริญกา้วหนา้อีกต่อไป  แต่ในทางตรงขา้มความแตกต่างนั้นจะเป็นบนัไดกา้ว
แรกไปสู่การผนึกพลงัประสานความต่าง 
  อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) หลักการร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ 
 การผนึกพลงัประสานความต่างเป็นการน าเอาคุณสมบติัเฉพาะของมนุษย์
ทั้งส่ี  คือ  ร่างกาย  จิตวิญญาณ  สติปัญญา  และความรู้สึกท่ีมีต่อสังคม  มารวมกบัแรงจูงใจชนะ/
ชนะ  ทกัษะการส่ือสาร  การรับฟังอยา่งเขา้อกเขา้ใจ  ผนึกรวมกนัพุ่งไปเจาะปัญหาและปลดปล่อย
อ านาจสูงสุดท่ีมีอยู่  มุ่งหน้าไปเพื่อให้เป้าหมายท่ีอยู่ในใจนั้นบรรลุผล  โดยท่ีแก่นส าคญัของการ
ผนึกพลงัประสานความต่าง  คือการมองเห็นค่าความแตกต่าง  ทั้งความแตกต่างเชิงความคิด  เชิง
อารมณ์และเชิงจิต  การเห็นคุณค่าความแตกต่างจะบวกเพิ่มความรู้  บวกเพิ่มความเขา้ใจ  ให้
มองเห็นโลกไดก้วา้งมากข้ึน  หากเราใชเ้พียงประสบการณ์ของตวัเราคนเดียว  เราจะท างานโดยไม่
มีขอ้มูลเพียงพอ การผนึกพลงัประสานความต่างถือเป็นหลกัการท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิผลในการ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  การท างานเป็นทีม  และพฒันาเอกภาพและความคิดสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
  อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) หลักการของการเติมพลัง
ชีวติของตนเองให้สมดุล 
 การลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอเป็นการกระตุน้หรือปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  
เพื่อให้จดัการชีวิตไดดี้ข้ึนเป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและพร้อมช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย  โดย
การปรับตวัใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์ประกอบหลกัของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมิติทาง
กายภาพท่ีเก่ียวโยงถึงการดูแลรักษาร่างกาย  กินอาหารท่ีมีประโยชน์  พกัผอ่นให้เพียงพอและออก
ก าลงักายเป็นประจ า  มิติแห่งจิตวิญญาณเป็นการผูกมดัให้ปฏิบติัตามระบบค่านิยม  ปฏิบติัตาม
สัญญา  ศึกษาและท าสมาธิ  มิติแห่งสติปัญญาเป็นการอ่าน  วาดภาพในใจ  วางแผน  เขียนและมิติ
เชิงสังคม/อารมณ์เป็นการให้บริการ  ร่วมรับรู้ความรู้สึก  ผนึกพลงัประสานความต่างและความ
มัน่คงในใจ  ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนมิติทั้งส่ีเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
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 อุปนิสัยทั้ง 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey ดงัท่ีไดก้ล่าวมา
นั้น เป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อกา้วไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึน โดยพัฒนาให้เกิดอุปนิสัยเพื่อชนะใจตนเอง ชนะใจผู ้อ่ืน และมีการปรับปรุงตนเองอยู่
ตลอดเวลา การปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอจะท าให้เป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างแทจ้ริงและพร้อมจะ
ช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้น น าไปสู่การเป็นผูป้ระสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนในทุกๆ ดา้นและมีความสุขอยา่ง
แทจ้ริง 
 
การด าเนินการตามหลกัสูตร ของคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ้  
 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบันได้เ ปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โดยเปิด 2 แผนการศึกษา คือ หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
และหลกัสูตร 4 ปี 
 ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกจิกรรมนักศึกษาบริหารธุรกจิมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 ปรัชญา 
 สร้างบณัฑิตใหเ้ป็นนกับริหารธุรกิจ ท่ีมีคุณค่าสู่สังคมไทยท่ีอยูบ่นรากฐานของการเกษตร 
 วสัิยทศัน์ 
 เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีสร้างบณัฑิตให้เป็นนกับริหารธุรกิจมืออาชีพ ท่ีมีคุณภาพในระดบั
นานาชาติ 
 วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อผลิตบณัฑิตดา้นบริหารธุรกิจท่ีมีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และคุณธรรม เพื่อ
น าไปใชท้างดา้นวชิาการและวชิาชีพ ตลอดจนปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 2.  เพื่อพฒันาวชิาการและงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการ
สอน รวมทั้งถ่ายทอดสู่ชุมชนและเช่ือมโยงสู่สากล  
 3.  เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้สร้างความร่วมมือทางวชิาการและใหบ้ริการแก่ชุมชนและ
สากล  
 4.  เพื่อใหมี้ระบบการบริหาร ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเนน้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
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 พนัธกจิ 
 1. ดา้นการเรียนการสอน : จดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นบริหารธุรกิจใหมี้
ความรู้และศกัยภาพ 
 2. ดา้ยการวจิยั : ส่งเสริมการผลิตการท าวจิยัวจิยัดา้นบริหารธุรกิจหรือธุรกิจการเกษตรเพื่อ
พฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง   
 3. ดา้นบริการวชิาการ : พฒันาองคค์วามรู้ดา้นบริหารธุรกิจเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนและระดบัสากล 
 4. ดา้นการบริหาร : สร้างและพฒันาระบบบริหารใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 
 5. ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปวฒันธรรมกบัวถีิชีวติของชุมชนและสังคม  
 กจิกรรมนักศึกษาและโครงการต่างๆ 
 การจดัการการเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดมุ้่งเนน้ให้นกัศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรั้บในบทเรียน เพื่อน าไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจดัท าแผนกิจกรรมนกัศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา ให้สอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์5 ประการ อนัไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้
3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดา้นทกัษะ
และการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีตามสภา/
องคก์รวชิาชีพก าหนด  
 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีการก าหนดกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 5 ประการ ดังนี ้ 
 1. กิจกรรมวิชาการเพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นวิชาการ รวมถึงการให้บริการวิชาการและ
ประชาสัมพนัธ์คณะบริหารธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา ศิษยเ์ก่า บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั เช่น 
  - โครงการจดังาน Open House 35 ปี คณะบริหารธุรกิจเพื่อเป็นการแสดง ศกัยภาพ
ทางดา้นวิชาการ รวมถึงการให้บริการวิชาการและประชาสัมพนัธ์คณะบริหารธุรกิจแก่นกัเรียน 
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั มีการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมตอบ
ปัญหาวชิาการดา้นบริหารธุรกิจ กิจรรมแข่งขนัประกวดมารยาทไทย และมีการจดัแสดงนิทรรศการ
ผลงานของหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
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  - โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง กลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบไม่ตนั โดยมีคุณตนั 
ภาสกรนที กรรมการผูอ้  านวยการบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั เป็นวิทยากร เพื่อให้ คณาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษา ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปจากหน่วยงานภายนอก ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผูท่ี้
ประสบผลส าเร็จในธุรกิจ 
  - โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนกัศึกษาและกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการสัมมนาวิชาการ เขา้ศึกษาดูงานแนวทาง ในการส่งเสริม พฒันาและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ทรัพยากรธรรมชาติ แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ ณ โครงการวิจยัและพฒันาส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดัเพชรบุรี และร่วมกิจกรรมสานสัมพนัธ์กบันกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 2. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพนัอนัดีระหวา่งอาจารย ์บุคลากร 
และนกัศึกษา ในการแข่งขนักีฬา เพื่อเสริมสร้างลกัษณะนิสัยในการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
และสร้างความสามคัคีกนัในหมู่คณะ เช่น 
  - โครงการกีฬาแม่โจส้ัมพนัธ์ประจ าปี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กนัของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัแม่โจท้ัว่ทั้งมหาวทิยาลยั เพื่อสร้างความสามคัคีกนัในหมู่คณะและฝึกความรับผิดชอบ
และเป็นผูน้ าของนกัศึกษา 
 3. กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการบ าเพญ็
ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมีจิตสาธารณะและรับรู้ปัญหาของทอ้งถ่ินเป็นแนวทางในการ
พฒันาสังคม เช่น 
  - โครงการค่ายอาสาพฒันาชนบท เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และมีจิตสาธารณะในการพฒันาชุมชน และเพื่อสานสัมพนัธ์กันระหว่างชั้นปีของ
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
  - โครงการกิจกรรมปลูกวันแม่  เ ก่ียวว ันพ่อเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมมหาราชินี 
และเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาและสืบสานวฒันธรรมท่ีมีตั้ งแต่บรรพบุรุษ และเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคี ระหวา่งนกัศึกษา รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง และคณาจารย ์บุคลากร 
 4. กจิกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัศึกษาเช่น  
  - โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ เป็นกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง เพื่อน าประสบการณ์จากรุ่นพี่ท่ีประสบความส าเร็จไปเป็น
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แนวทางในการตั้ งเป้าหมายและวางแผนในการด าเนินชีวิต และยงัเป็นการรักษาคุณค่าของ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้งของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
 5. กจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เพื่อเป็นการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป เช่น 
  - โครงการสร้างสุขด้วยการตกับาตรทุกวนัศุกร์ส้ินเดือนเพื่อเป็นการส่งเสริม 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามให้คงอยูสื่บไป และเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัใน
พุทธศาสนาในการท าความดี และสร้างสานสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง และคณาจารย ์
บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของกิจกรรมเหล่าน้ี โดยแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ 

- ดา้นปริมาณ เช่น ปริมาณท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ดา้นคุณภาพ เช่น ตวัช้ีวดัของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ดา้นตน้ทุน 
- ดา้นเวลา 

 โดยมีระดบัคะแนนดงัน้ี 
  5 คะแนน ปฏิบติัไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
  4 คะแนน ปฏิบติัได ้90% ของแผนท่ีวางไว ้
  3 คะแนน ปฏิบติัได ้80% ของแผนท่ีวางไว ้
  2 คะแนน ปฏิบติัได ้70% ของแผนท่ีวางไว ้
  1 คะแนน ปฏิบติัได ้60% ของแผนท่ีวางไว ้
 โดยก าหนดใด้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ลงทะเบียนกิจกรรมท่ีมีให้ลงในแต่ละชั้นปี หาก
นกัศึกษาคนไหนพลาดกิจกรรมท่ีตนเองตอ้งลงในปีการศึกษานั้น สามารถลงซ่อมกิจกรรมในปี
ต่อไปได ้โดยใช้ระบบออนไลน์เขา้มาช่วยในการระงบัการจบแก่นกัศึกษาท่ียงัลงกิจกรรมไม่ครบ 
และมีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบและติดตามการลงทะเบียนและการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา เพื่อ
ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ และ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้จากกิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  พีระรักษ ์ พิชญกุล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู ้
ทรงประสิทธิผลยิ่ง” ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
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ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 274 คน ซ่ึงเลือกตวัอย่างด้วยวิธีโควตา้ตาม
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัค่าเฉล่ีย
อุปนิสัย  อุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ  อุปนิสัยท่ี  1  การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นท าก่อน  
อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  อุปนิสัยท่ี  5  การเขา้ใจผูอ่ื้น  ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา  อุปนิสัย
ในกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม  และภาพรวม  7  อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง  อยูใ่น
ระดบัมาก  ตามล าดบั  ส่วน  อุปนิสัยในกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน  อุปนิสัยแสดงความสมดุล
ในการด าเนินชีวติ  อุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลงัประสานความต่าง  อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์  
อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ  และอุปนิสัยท่ี  3  การท าตามล าดบัความส าคญั  อยูใ่น
ระดับค่อนข้างมาก  ตามล าดับ คุณลกัษณะทัว่ไปท่ีมีผลต่อภาพรวมระดับอุปนิสัยเจ็ดประการ
ส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งอย่างมีนัยส าคญัเชิงสถิติได้แก่  ผลการเรียน  ล าดบัการเป็นบุตรใน
ครอบครัว  ประสบการณ์ในการเป็นผูริ้เร่ิม  ผูน้  า  หรือผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนักศึกษา  
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ  ระดบัความเต็มใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร
นักศึกษา  คณะ  หรือมหาวิทยาลัยจดัให้  และประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกับหลักการ  7  
อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 
 ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการศึกษาในเร่ืองการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในคร้ังน้ีคือ
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และเป็นกลุ่มประชากรท่ี
อยูใ่นกลุ่มสังคมศาสตร์เหมือนการศึกษาน้ี 
  วริษฐา ค าเดชศกัด์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่ง” ซ่ึง
เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 262 
คนแลว้น ามาวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว และการ         
วิเคาะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งและกลุ่ม
อุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม อยู่ในระดบัมาก และมีอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนัชนะส่วนตน และอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
โดยมีระดบัอุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ทุกอุปนิสัย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากยกเวน้อุปนิสัย
ท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมออยูใ่นระดบัมาก คุณลกัษณะทัว่ไปท่ี
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มีอิธิพลต่อภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งอย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ เพศ ภาควิชา 
ล าดบัในครอบครัว ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ และประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เก่ียวกับ 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งโดยทุกอุปนิสัย และทุกกลุ่มอุปนิสัยมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์อยา่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาล่าสุดและเกรดเฉล่ียสะสม 
 ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการศึกษาในเร่ืองการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในคร้ังน้ีคือ
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และเป็นกลุ่มประชากรท่ี
อยูใ่นกลุ่มสังคมศาสตร์เหมือนการศึกษาน้ี 
  อรรควิทย์ ตนัติวาณิชย์พงศ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “การวดัระดับอุปนิสัยของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิ่ง” ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 321 คน ซ่ึงไดจ้ากการใช้เทคนิคการสุมตวัอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น และเลือกตวัอย่างดว้ยวิธีโควตา้ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามา
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 20-22 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยท่ี 1 ถึง
อุปนิสัยท่ี 7 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และเม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแลว้ พบวา่อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะ
ส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิ่งอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก ดา้นความสัมพนัธ์พบวา่อุปนิสัยส่วนมาก กลุ่มอุปนิสัย และ 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัมาก และจากปัจจยัท่ีน ามา
วิเคราะห์ พบวา่มีอุปนิสัยบางประการมีค่าเฉล่ียของอุปนิสัยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ จ านวนเพื่อนสนิท ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัร
ใจ และความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือทางมหาวทิยาลยัจดัให ้

 ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการศึกษาในเร่ืองการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในคร้ังน้ีคือ
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และเป็นกลุ่มประชากรท่ี
เป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจเหมือนการศึกษาน้ี 

 


