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บทที ่1 
 

บทน ำ 
1.1 ประวัติความเป็นมา/เหตุปัจจัย 

 ในสงัคมโลกปัจจุบนัและในอนาคต เร่ืองของเทคโนโลยกีารส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่ง
มาก ในการด าเนินชีวติของมนุษยท์ั้งเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร การรับขอ้มูลข่าวสาร การเรียนรู้ การ
พฒันาเทคโนโลย ีตลอดจนการพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ เพือ่ใชอ้  านวยความสะดวกในชีวติ และ
นอกจากน้ี การส่ือสารยงัสามารถที่จะน าไปใชใ้นการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ทั้งเร่ืองของการเตือนภยั 
จากการเกิดอุทกภยั การเกิดวาตภยั และที่เห็นไดช้ดัคือการเกิดสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่ นที่การส่ือสารได้
เขา้มาช่วยเป็นส่ือในการเตือนภยัเพือ่ลดการสูญเสียของประชากร ซ่ึงในประเทศไทยที่สามารถเห็นได้
ชดัคือการที่กระทรวงไอซีทีไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระสานการก ากบั ติดตาม ประสานงาน และการส่ือสารเพือ่
ท  าหนา้ที่ประสานงานกบัหน่วยงานหลกัที่ปฏิบติัภารกิจต่างๆ ทั้งการดูแลพื้นที่ส าคญัทางเศรษฐกิจ 
สาธารณูปโภค และเสน้ทางคมนาคม การอพยพผูป้ระสบภยั การรักษาความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือชาวต่างประเทศ สถานทูต และองคก์รระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงการประชาสมัพนัธ ์(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2554: 
ออนไลน)์ โดยจะเห็นวา่การส่ือสารไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นปัจจุบนั 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบนั การด าเนินธุรกิจต่างๆนั้น ตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร การรับส่งขอ้มูลทั้งใน 
และต่างประเทศ ซ่ึงจะเห็นวา่มีปริมาณความตอ้งการที่เพิม่ขึ้น เห็นไดจ้ากที่มีอตัราการเพิม่ขึ้นของการ
การส่ือสารและรับขอ้มูลที่มากขึ้น รวมถึงในเร่ืองของเทคโนโลยทีี่เก่ียวกบัอุปกรณ์การส่ือสารที่
ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จากขอ้มูลของ Get Jar ไดป้ระเมินถึงมูลคา่ในอุตสาหกรรมน้ีจะมีมูลค่าราว 17.5 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2012 จากปัจจุบนัอยูท่ี่ราว 7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ นั้นเป็นการบอกถึง
ทิศทางการเจริญเติบโตของเทคโนโลยดีา้นน้ีอยา่งชดัเจน (งาน Mobile Computing Security 
Conference 2011 ส านกันโยบายและส่งเสริม, 2554 : ออนไลน)์ นอกจากน้ีแนวโนม้ในอนาคต
เทคโนโลยทีางการส่ือสารยงัเป็นพื้นฐานส าคญัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศที่อยูก่ระจดั
กระจายให้เกิดเป็นเครือข่ายขอ้มูลไร้พรมแดน หรือ Ubiquitous Information Society ที่ขอ้มูล
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และข่าวสารไดรั้บการเช่ือมโยงและเขา้ถึงอยา่งไร้ขอ้จ ากดั (ชยัธร ลิมาภรณ์วณิช ส านกันวตักรรม
แห่งชาติ, 2554 : ออนไลน)์  

 การส่ือสารเป็นเร่ืองที่จ  าเป็นอยากมากต่อการใชชี้วติในปัจจุบนั การใหบ้ริการดา้นโครงข่าย
ของการส่ือสารก็มีความส าคญัเช่นกนั บริษทัทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ก็เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการ
ดา้นโครงข่ายและการส่ือสารของประเทศแลว้ ยงัเป็นองคก์รของรัฐโดยมี พนัธกิจที่วา่ ใหบ้ริการ
โทรคมนาคมดว้ยนวตักรรมที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ใหค้วามมัน่ใจดา้นขอ้มูลข่าวสาร
เพือ่ความมัน่คงของชาติ ใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆ อยา่งเท่า
เทียมและทัว่ถึง สอดคลอ้งกบั สภาพเศรษฐกิจและสงัคม (บริษทั ทีโอทีจ  ากดั , 2548 : ออนไลน)์ ซ่ึง 
บริษทัทีโอที จ  ากดั (มหาชน) เป็นองคก์ารที่มีขนาดใหญ่และมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก โดยใหบ้ริการ
และคน้ควา้หาความรู้ทางดา้นการส่ือสารเพือ่ที่จะตอบสนองความตอ้งการและอ านวยความสะดวกซ่ึง
จะน าไปสูก้ารพฒันาเศรษฐกิจและประเทศชาติ ทั้งน้ีการขบัเคล่ือนขององคก์ารนั้น ทางองคก์าร
จะตอ้งมีพนกังานทีมี่คุณภาพเพือ่ที่องคก์ารจะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงการพฒันาที่รวดเร็ว
อยา่งกา้วกระโดดของโลกได ้ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิดของ Stephen R. Covey มาศึกษาวา่
พนกังานในองคก์ารมีอุปนิสยัในการด าเนินงานอยา่งไร เพือ่ที่จะไดท้ราบและน ามาปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

 จากการศึกษาของ Stephen R. Covey เร่ือง 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง  
ซ่ึงประกอบดว้ยอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) อุปนิสยัที่ 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมาย 
ในใจ (Begin with the End in Mind) อุปนิสยัที่ 3 การท าตามล าดบัความส าคญั (Put First Things First) 
อุปนิสยัที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
(Seek First to Understand, Then to be Understood) อุปนิสยัที่ 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง 
(Synergize) และอุปนิสยัที่ 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) พบวา่อุปนิสยัทั้ง 7 
ประการ เป็นหลกัการพื้นฐานในการเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมไปในทางทีถู่กตอ้งอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป จากภายในสู่ภายนอกมิใช่แค่สร้างบุคลิกภาพเพยีงฉาบฉวย เน่ืองจากความคิดจะส่งผลใหเ้กิด
การปฏิบตัิ เม่ือปฏิบติัเป็นนิจก็จะกลายเป็นอุปนิสยัและจะกลายเป็นคุณลกัษณะในที่สุด  ทั้งน้ี
คุณลกัษณะที่ดีของบุคคลนั้นจะน ามาซ่ึงประโยชน์ในระยะยาว น าไปสู่ความส าเร็จและความสุขที่
แทจ้ริงทั้งในการท างานและการด าเนินชีวติ  
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 จะเห็นไดว้า่บริษทัทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงานที่จะใหบ้ริการ
ดา้นการส่ือสารที่มีคุณภาพต่อผูใ้ชบ้ริการแลว้ ยงัตอ้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพอีกดว้ย ดงันั้นเพือ่ให้
สอดคลอ้งกนัในการด าเนินงานของกิจการ บุคลากรควรไดรั้บการปลูกฝังหรือพฒันาอุปนิสยัเพือ่ให้
เป็นคนที่มีประสิทธิผลสูง อนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของผูใ้หบ้ริการทางดา้นการส่ือสาร ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงตอ้งการวดัระดบั 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงของบุคลากร บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)
ในภาคเหนือตอนบน ซ่ึงเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ที่ส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับองคก์ารและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งนกัศึกษาและผูส้นใจที่จะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้าง 7 อุปนิสยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพือ่ศึกษาระดบัอุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง 7 ประการตามหลกัการของ 
Stephen R.Covey ของพนกังานบริษทัทีโอที จ  ากดั (มหาชน)ใน 8 จงัหวดั ภาคเหนือตอนบน 
 1.2.2 เพือ่เปรียบเทียบ และหาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัอุปนิสยั กบัคุณลกัษณะทัว่ไป 
พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ท าใหท้ราบระดบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ Stephen R.  
Covey ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
 1.3.2 ท าใหท้ราบความแตกต่างและความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัอุปนิสยักบัคุณลกัษณะทัว่ไป 
ของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
 1.3.3 เพือ่ใหผู้ท้ี่สนใจสามารถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
ระดบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

1.4 นิยามศัพท์ 

 อุปนิสัย หมายถึง องคป์ระกอบที่เกิดจากความสมัพนัธข์องความรู้ ทกัษะ และความปรารถนา 
เขา้ดวัยกนั (7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง : แปล เรียบเรียงโดยสงกรานต ์จิตสุทธิภากร  
นิรันดร์ เกชาคุปต ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชัน่, 2541) 

 อุปนิสัยส ำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง หมายถึง 7 อุปนิสยัส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงตาม 
หลกัการของ Covey (2004) ซ่ึงประกอบดว้ย อุปนิสยัที่ 1 คือ บ-ีโปรแอคทีฟ อุปนิสยัที่ 2 คือ การ 
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เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 คือ การท าตามล าดบัความส าคญั อุปนิสยัที่ 4 คือ การคิดแบบ 
ชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 คือ การเขา้ใจคนอ่ืนก่อนใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 คือ การผนึกพลงั 
ประสานความต่างและอุปนิสยัที่ 7 คือ การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 

 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน หมายถึง กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชนะใจตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ย อุปนิสยั 
ที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ (Be Proactive) อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in  
Mind) อุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน (Put First Things First) 

 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสังคม หมายถึง กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชนะใจผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบดว้ย อุปนิสยัที่ 
4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek 
First to Understand, Then to be Understood) อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize) 

 บัญชีออมใจ หมายถึง ส่ิงที่ใชเ้ป็นตวัแทนที่ใชใ้นการอธิบายปริมาณความไวว้างใจที่เกิดขึ้นจาก 
การมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น โดยการฝากคือการสร้างและซ่อมแซมความไวว้างใจในสมัพนัธภาพส่วน 
การถอนคอืการท าลายและลดความไวว้างใจในสัมพนัธภาพ 

 ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวิต หมายถึง การจดัสรรเวลา และปฏิบติักิจกรรมในดา้นต่างๆ ของ 
ชีวติ ไม่วา่จะเป็นการท างาน การท่องเที่ยว การใชเ้วลากบัเพือ่น ครอบครัว และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

 พนักงำนบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ใน 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน หมายถึงผูท้ี่ก  าลงัท างาน 
และมีสงักดัอยูใ่นบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  


