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หลกักำรและเหตุผล 
 ในสมยัโบราณมนุษยมี์ความเป็นอยูแ่ละด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งง่ายๆ ประชากรมีจ านวนนอ้ย
ทรัพยากรมีจ านวนมากและอุดมสมบรูณ์ ความตอ้งการส่วนใหญ่เป็นเพียงปัจจยัส่ีท่ีประกอบดว้ย 
อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ต่อมาเม่ือสังคมขยายตวั ประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว มี
ความเจริญกา้วหนา้มากข้ึน ความตอ้งการของประชากรเร่ิมเปล่ียนจากความตอ้งการเพียงปัจจยัส่ีมา
เป็นความตอ้งการท่ีมีไม่จ  ากดัและไม่ส้ินสุด ส่งผลใหท้รัพยากรท่ีมีอยูม่ากมายในอดีตลดลงอยา่งมาก 
ถึงแมว้า่ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาการต่างๆจะช่วยใหม้นุษยใ์ชท้รัพยากรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ยิง่มีความเจริญกา้วหนา้มากเท่าใด ความตอ้งการในส่ิงของและบริการ
ใหม่ๆก็ยิง่เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ทรัพยากรต่างๆจึงเกิดการขาดแคลน เกิดเป็นปัญหาต่อสังคมและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัและในอนาคต (พชัรี สุวรรณศรี, 2555 : ออนไลน์) 
 ประเทศไทยถึงแมจ้ะเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรอยูม่ากมาย เศรษฐกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
แต่ยงัไม่มีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชากรภายในประเทศ ท าใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนสินคา้ ผลกัดนัใหสิ้นคา้มีราคาสูงข้ึน 
แต่ผลผลิตบางประเภทกลบัมีปริมาณมากเกินความจ าเป็นท าใหร้าคาตกต ่า เกิดเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวประเทศไทยจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคคลากรดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
คุณภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อช่วยแกไ้ข ลดปัญหา และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประชากรภายในประเทศจะมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน (สุภทัณี เป่ียมสุวรรณกิจ, 2555) นกั
เศรษฐศาสตร์ท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหา และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโตอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้น ควรจะมีความเขา้ใจลกัษณะอุปนิสัยท่ีเป็นเลิศ ทั้งในดา้นการเขา้ใจตนเอง การ
เขา้ใจผูอ่ื้น และการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง 
พฒันาองคก์าร และพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันา
สู่ผูท้รงประสิทธิผลสูง (Seven Habits of Highly Effective People) ของ Stephen R. Covey ท่ีกล่าวไว้
วา่ การจะพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดน้ั้นตอ้งเร่ิมจากภายในสู่ภายนอก โดยตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเองก่อน
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ดว้ยส่ิงท่ีอยูใ่นตวัตนของเราทั้งกรอบแนวคิด ลกัษณะอุปนิสัยและแรงจูงใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 ชนะใจตนเอง ประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 1 คือการเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ท าก่อน อุปนิสัยท่ี 2 คือ
การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 คือการท าตามล าดบัความส าคญั ส่วนท่ี 2 ชนะใจคนอ่ืน 
ประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจคนอ่ืนก่อนจะใหค้นอ่ืนเขา้ใจ
เรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง ส่วนท่ี 3 การปรับปรุงพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (โควี่, 2546) 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เป็นอีกหน่ึงสถาบนัคุณภาพท่ีผลิตบุคลลากร
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์มาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลกัสูตร
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และ
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนนกัศึกษาทั้งสามสาขา
รวมกนัถึง 1,423 คน มีปรัชญาในการสอน คือ ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีส่วนร่วมพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มีวสิัยทศัน์ คือ เป็นคณะท่ีมุ่งประยกุตอ์งคค์วามรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาและเนน้การแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมยัในภาคการเกษตร (คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555 : ออนไลน์) 
 ดงันั้นดว้ยเหตุผลน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวดัระดบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนกัศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ในการพฒันาอุปนิสัย 7 ประการ เพื่อพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผล
สูงต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา และวสิัยทศัน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับองคก์าร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ผูส้นใจท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อไปเป็นแนวทางในการสร้างและฝึกฝน 7 อุปนิสัย จนเกิดเป็นผลส าเร็จ
และความสุขท่ีแทจ้ริงของชีวิตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 7 ประการ ตามหลกัการของ 
Stephen R. Covey ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยกบัคุณลกัษณะทัว่ไป
ของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดย
ใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey 
 2.  ท าใหท้ราบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา 
 3.  เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาระดบัอุปนิสัย 7 ประการอนัน าไปสู่การเป็นผูมี้ประสิทธิผลสูง 
 
นิยำมศัพท์ 
 อุปนิสัย หมายถึง ผลจากการผสมผสานระหวา่งความรู้ ทกัษะ และความปรารถนา 
(Covey, 1989) 
 7 อุปนิสัยพฒันำสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง หมายถึง 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง  ตาม
หลกัการของ  Covey (1989) ซ่ึงประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลกัการ
วสิัยทศัน์ส่วนบุคคล อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลกัการ
ของการเป็นผูน้ าในตนเอง อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกัการของการ
บริหารส่วนบุคคล อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผูน้ าระหวา่ง
บุคคล อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, Then to be 
Understood) หลกัการติดต่อส่ือสารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
(Synergize) หลกัการร่วมมือยา่งสร้างสรรค ์และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the 
Saw) หลกัการของการเติมพลงัชีวติของตนเองใหส้มดุล 
 กลุ่มอุปนิสัยเพือ่ชัยชนะส่วนตน หมายถึง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนะใจตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลกัการวสิัยทศัน์ส่วนบุคคล อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลกัการของการเป็นผูน้ าในตนเอง อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิง
ท่ีส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกัการของการบริหารส่วนบุคคลและอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยให้
คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) หลกัการของการเติมพลงัชีวติของตนเองใหส้มดุล 
 กลุ่มอุปนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม หมายถึง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนะใจผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกัการของภาวะผูน้ าระหวา่งบุคคล อุปนิสัยท่ี 5 
เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) หลกัการ
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ติดต่อส่ือสารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize) หลกัการร่วมมือ
ยา่งสร้างสรรค ์และอุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) หลกัการของการเติมพลงั
ชีวติของตนเองใหส้มดุล 
 บัญชีออมใจ หมายถึง เป็นอุปนิสัยพื้นฐานของหลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
ซ่ึงแสดงถึงอารมณ์ และความรู้สึกต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น 
 ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวิต หมายถึง อุปนิสัยพื้นฐานของหลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแสดงถึงความสมดุลในการด าเนินชีวติ และการท างาน 
 นักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยแม่โจ้ หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญา
ตรีชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้


