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บทคดัย่อ 

 
 การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู ้มี
ประสิทธิผลสูง 7 ประการ ตามหลกัการของ Stephen R.Covey และหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับ
อุปนิสัยกับคุณลกัษณะทั่วไปของบุคลากร บริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 254 ตวัอยา่ง ซ่ึงเลือกตวัอยา่ง
ดว้ยวธีิโควตาตามสดัส่วนของบุคลากร บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์

   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้ นไป 
สถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ท างานร่วมกบับริษทัทีโอทีมาเป็นระยะเวลามากกว่า
6-10  ปี สังกัดศูนยต์อนนอกต าแหน่งระดับพนักงานทั่วไป  มีอัตราเงินเดือน 10,001-20,000 บาท 
จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต ่ากวา่ 5คน เคยเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 6-10 
คร้ังต่อปี  และเคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ  อุปนิสัยที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้น
ก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 4  คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
อุปนิสัยที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสัยที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ 
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ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั เม่ือคิดเป็นกลุ่ม
อุปนิสัยแลว้พบวา่ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม  ภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
และกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 ระดับบญัชีออมใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส าหรับคุณลักษณะ
ทัว่ไป ดงัน้ี สถานภาพสมรส และการเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

  ระดับความสมดุลในการด าเนินชีวิต ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ส าหรับทุกคุณลกัษณะทัว่ไป  

 ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพื่อชยัชนะส่วนตน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับ
คุณลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  ระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไป คือ ระดบัการศึกษาสูงสุด  

 ระดับภาพรวม 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ทรงประสิทธิผลสูง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับคุณลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาสูงสุด 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปนิสัย พบว่า อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ได้แก่ บญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยที่ 1 ถึง 
อุปนิสยัที่ 7 มีความสมัพนัธก์นัทางบวกกบัทุกอุปนิสยั 

 พนักงานที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มี
ค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุด มุ่ง
หมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน  อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้น
ก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยที่ 6 พลงัประสานความต่าง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม 
และ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 อายุไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในทุกๆ อุปนิสยั 

 อายงุานไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติกบัอุปนิสัยตามหลกัการเจด็อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในทุกๆ อุปนิสยั  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this independent study were to study level of the Seven Habits of 
Highly Effective People Principle by Stephen R. Covey and to find the correlation between habit 
levels and between general characteristics and habits level of Employees of TOT Public Company  
Limited in Eight Upper Northern Provinces. Questionnaires were used to collect data from 254  
samples chosen by quota sampling from employees of TOT Public Company  Limited in Eight 
Upper Northern Provinces. Statistical analysis techniques used in this study were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and correlation analysis. 

 Most of the respondents were married men older than 40 years old. Their highest 
education was bachelor's degree. They had been working with TOT Public Company Limited for a 
period of 6-10  years. Their average monthly income was 10,001 to 20,000  bath. They had 5 
subordinates.  They voluntarily participated in organization activities 6 to 10 times per year . They 
had an opportunity to attend a lesson or a class concerning the Seven Habits for Highly Effective 
People Principle. 

 The result of the study showed that the respondents had high level of  Habit 7: Sharpen 
the Saw, Habit 5: Seek First to Understand, Habit 4: Think Win/Win, Habit 6: Synergize , Habit 3: 
Put First Thing First, Habit 2: Begin With the End in Mind,  Habit 1: Be Proactive, Life Balance 
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Habits and  Emotional Bank Account Habit, respectively. Public Victory Habit, Overall 7 Habit and  
Private Victory Habits were ranked at high level, respectively. 
 The level of  Emotional Bank Account Habit  were significantly different among these 
characteristics: marital status and attendance or participation in events held by the organization. 
 The level of Life Balance Habit were not significantly different among all respondent 
characteristics. 
 The level of Private Victory Habits were significantly different among these 
characteristics: marital status, highest level of education  and average income per month. 
 The level of Public Victory Habits were significantly different between this 
characteristic: highest level of education.   
 The level of Overall 7 Habit ware significantly different among these characteristics: 
marital status and  highest  level of education. 
 The correlation analysis showed that the Emotion Bank Account, Life Balance and 
Habit 1 to Habit 7 were positively correlated with each others. 
 Employees who had  an opportunity to attend a lesson or a class concerning the 7 
Habit had higher average level of the Emotional Bank, Life  Balance, Habit 1: Be Proactive, Habit 
2: Begin With the End in Mind, Habit 3: Put First Thing First, Habit 4: Think Win/Win, , Habit 5: 
Seek First to Understand, Habit 6: Synergize, Habit 7: Sharpen the Saw  than  employees who did 
not have opportunity to attend the class. 
 The correlation analysis showed that age was not correlated with any habit. 
 The correlation analysis showed that  working period with TOT was not correlated 
with any habit. 

 

 

 


