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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎี  

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly 
Effective People) (สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, 2546) 

 Stephen R. Covey ไดน้ ำเสนอในปีค.ศ. 2004 โดยกล่ำวถึงกำรสร้ำงคุณลกัษณะซ่ึงเป็น 
ปัจจยัพื้นฐำนของควำมส ำเร็จในชีวติ โดยเม่ือเรำน ำหลกักำรเหล่ำน้ีมำปฏิบติัจนกลำยเป็นอุปนิสยั 
พื้นฐำนของตนเองแลว้ จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จและควำมสุขที่แทจ้ริง โดยมีพื้นฐำนของคุณลกัษณะจำก 
ภำยในสู่ภำยนอก (Inside-out) เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลทั้งในส่วนบุคคล และระหวำ่งแต่ละบุคคลจำก 
ภำยใน-สู่ภำยนอก หมำยควำมวำ่ เรำตอ้งเร่ิมตน้ที่ตวัเองก่อนตั้งแต่เบื้องตน้ เร่ิมตน้ดว้ยส่ิงที่อยูใ่น 
ตวัตนของเรำ  

 อุปนิสัย หมำยควำมถึง กำรผสมผสำนกนัระหวำ่ง ควำมรู้ ทกัษะและควำมปรำรถนำ โดย 
ควำมรู้เป็นกรอบควำมคิดที่ไดจ้ำกทฤษฎีเป็นแนวทำงใหท้รำบวำ่จะตอ้งท ำอะไร และท ำไปท ำไม  
ทกัษะเป็นควำมรู้ที่ท  ำใหท้รำบวำ่จะตอ้งท ำอยำ่งไร และควำมปรำรถนำเป็นแรงกระตุน้ เป็นควำมคิด 
ที่วำ่ตอ้งกำรท ำอะไร ซ่ึงกำรผสำนทั้งสำมอยำ่งเขำ้ดว้ยกนัจะท ำใหก้ลำยเป็นอุปนิสยั 

 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต (Life Balance) คือ กำรใหค้วำมส ำคญัทั้งผลที่ไดรั้บ และเหตุที่ 
ท ำใหเ้กิดผลนั้น ซ่ึงแสดงถึงควำมสมดุลในกำรท ำงำน และกำรด ำเนินชีวติ คนจ ำนวนไม่นอ้ยที ่
แสวงหำควำมสุขที่แทจ้ริงในบั้นปลำยของชีวติ ดว้ยกำรท ำงำนหนกัตลอดเวลำ เพือ่หำรำยไดส้ ำหรับ 
ใชจ่้ำยเพือ่ท  ำในส่ิงที่ตอ้งกำรหลงัเกษียณเช่น กำรเดินทำงไปเที่ยวตำมสถำนที่ต่ำงๆ แต่เม่ือถึงเวลำ 
เกษียณ กลบัพบวำ่ไม่สำมำรถท ำในส่ิงที่เคยวำดหวงัไวไ้ด ้เพรำะตลอดหลำยสิบปีที่ผำ่นมำ ท ำงำน
หนกัเพยีงอยำ่งเดียว ปรำศจำกกำรเอำใจใส่สุขภำพ ท ำใหมี้โรครุมเร้ำ อีกทั้งยงัขำดกำรปฏิสมัพนัธ์
ร่วมกบัคนรอบขำ้งเช่น ครอบครัว ญำติและเพือ่น ท ำใหเ้กิดปัญหำสุขภำพจิตในภำยหลงัอีกดว้ย 
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 บัญชีออมใจ (Emotional Bank Account) เป็นส่ิงที่ใชเ้ป็นตวัแทน เพือ่อธิบำยระดบัของควำม
ไวว้ำงใจ ควำมเช่ือใจ ในสมัพนัธภำพระหวำ่งบุคคล กำรแสดงใหเ้ห็นถึงกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ทั้ง
ต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น กำรฝำกคอืกำรสร้ำง และซ่อมแซมควำมไวว้ำงใจ ควำมเช่ือใจ ในสมัพนัธภำพ
เช่น กำรมีน ้ ำใจ ซ่ือสตัย ์หรือแมก้ระทัง่กำรเป็นผูรั้บฟังที่ดี ส่วนกำรถอนคือกำรท ำลำย และลดควำม
ไวว้ำงใจ ควำมเช่ือใจ ในสมัพนัธภำพเช่น กำรหลอกลวง กำรผดิสญัญำ บญัชีออมใจช่วยท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยูก่บัคนอ่ืน และช่วยท ำใหก้ำรติดต่อส่ือสำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผลดว้ย 

 อุปนิสยั 7 ประการไม่ใช่สูตรส าเร็จที่จะท าแยกออกจากกนัไดแ้ต่การเปล่ียนกรอบความคิดจะ
น าไปสู่การเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอ้ง การเจริญเติบโตที่สอดคลอ้งกบักฎ
ธรรมชาติ คือการใชห้ลกัการ “จากภายในออกสู่ภายนอก” โดยเร่ิมตน้ที่ตวัเราเอง เร่ิมกนัที่กรอบ
ความคิด คุณลกัษณะและมูลเหตุจูงใจของเรา อุปนิสยัทั้งเจด็น้ีจะมีบทบาทเพิม่ขึ้นอยา่งค่อยเป็นคอ่ย
ไปและรวมเขา้กนัเป็นหน่ึงเดียว ท าใหอุ้ปนิสยัส่วนตวัของแต่ละคนมีประสิทธิผลและน าเรากา้วไป
ขา้งหนา้ จากการที่พึ่งพาคนอ่ืนไปเป็นพึ่งพาตวัเองและน าไปสู่การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนักล่าวคือ 
ใน3อุปนิสยัแรกเป็นอุปนิสยัที่ท  าใหเ้ราชนะตนเอง เกิดความมัน่ใจในตนเอง รู้จกัธรรมชาติของตนเอง 
รู้จกัคุณค่าที่มีอยูใ่นตนเองและความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นการเร่ิมตน้จากตนเองคือ เปล่ียน
จากคนที่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นไปเป็นคนที่ตอ้งพึ่งพาตนเองหรือ “ชนะใจตนเอง” เม่ือพึ่งพาตนเองไดถื้อวา่มี
พื้นฐานส าหรับการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้ ก็จะกา้วไปสู่การ“ชนะใจผูอ่ื้น” ใน3อุปนิสยัต่อมาซ่ึง
เป็นอุปนิสยัที่ท  าใหเ้ราชนะใจคนทัว่ไปดว้ยการท างานเป็นทีมและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่วน
อุปนิสยัที่7 จะเป็นการกระตุน้ใหอุ้ปนิสยัทั้งหกอยูใ่นตวัเราเสมอท าให้เป็นคนที่พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงและพร้อมช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย 

 อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ (Be Proactive) กำรเป็นฝ่ำยเร่ิมตน้ท ำก่อนอุปนิสยักำรเป็นฝ่ำย
เร่ิมตน้ท ำก่อนหรือโปรแอกทีฟน้ีเป็นอุปนิสยัพื้นฐำนของผูมี้ประสิทธิผลสูงซ่ึงมีควำมหมำยมำกเกิน
กวำ่กำรกระท ำในเชิงรุก แต่ตอ้งเป็นผูมี้ควำมคิดกำ้วหนำ้ มีควำมรับผดิชอบต่อชีวติของตนเอง เป็นผู ้
ก  ำหนดชีวติของตนโดยพจิำรณำไวก่้อนและพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นผลจำกกำรตดัสินใจเลือกอยำ่ง
มีสติ อยูบ่นรำกฐำนของค่ำนิยมในใจ มิใช่ผลจำกเง่ือนไขที่อยูบ่นรำกฐำนของอำรมณ์ควำมรู้สึก ไม่มี
กำรป้ำยควำมผดิไปยงัสภำวกำรณ์ กำรตอบสนองต่อส่ิงเร้ำของคนโปรแอกทีฟไม่วำ่จะโดยจิตส ำนึก
หรือจิตใตส้ ำนึกจะเป็นกำรตอบสนองดว้ยทำงเลือกที่อยูบ่นรำกฐำนของค่ำนิยม และค่ำนิยมในใจจะ
เป็นตวัขบัเคล่ือนหรือก ำกบัใหผ้ลิตผลงำนชั้นดีมีคุณภำพ 

 อุปนิสัยที2่การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลกักำรของกำรเป็น
ผูน้ ำในตนเองกำรเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมำยในใจเป็นกำรเร่ิมตน้ดว้ยควำมเขำ้ใจตนเองอยำ่งชดัแจง้วำ่ 
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ตอ้งกำรจะเดินทำงไปยงัจุดใด ทรำบจุดหมำยที่ตอ้งกำรจะไปใหถึ้ง เพือ่ก ำหนดทิศทำงชีวติและกำ้ว
ไปทีละกำ้ว มุ่งหนำ้ไปยงัจุดหมำยนั้นในทำงที่ถูกตอ้ง วธีิที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในกำรเร่ิมตน้ดว้ย
จุดหมำยในใจ คือ กำรเขียนค ำปณิธำนส่วนบุคคล หำกค ำปณิธำนส่วนบุคคลน้ีอยูบ่นรำกฐำนหลกักำร
ที่ถูกตอ้งจะกลำยเป็นมำตรฐำนส ำหรับบุคคลนั้น และเป็นเขม็ช้ีทิศทำงชีวติ กำรเขียนปณิธำนส่วน
บุคคลนั้นจะตอ้งเร่ิมที่จุดศูนยก์ลำง ซ่ึงจุดศูนยก์ลำงน้ีจะเป็นแหล่งก ำเนิดของควำมมัน่คงซ่ึงเป็น
ตวัแทนส ำนึกของคุณค่ำในตวั กำรช้ีแนะเป็นกรอบอำ้งอิงในใจที่จะช่วยควบคุมกำรตดัสินใจและกำร
กระท ำ ปัญญำเป็นมุมมองทีมี่ต่อชีวติ และพลงัอ ำนำจซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท ำงำนใหส้ ำเร็จ หำก
องคป์ระกอบทั้งส่ีครบถว้น สอดคลอ้งกลมกลืนกนัจะก่อเกิดบุคลิกภำพสง่ำงำม คุณลกัษณะไดส้มดุล
และงดงำมเป่ียมดว้ยบูรณภำพ 

 อุปนิสัยที3่การท าตามล าดับความส าคญัก่อน (Put First Things First) หลกักำรของกำร
บริหำรส่วนบุคคลอุปนิสยัน้ีเป็นผลลพัธห์รือผลส ำเร็จที่จบัตอ้งไดข้องอุปนิสยัที่ 1 และอุปนิสยัที่2ซ่ึง
ถือวำ่มีควำมส ำคญัและจ ำเป็นที่จะตอ้งมีก่อนมำถึงอุปนิสยัที่3น้ีซ่ึงเป็นกำรบริหำรจดักำรตนเองอยำ่งมี
ประสิทธิผล โดยกำรท ำตำมล ำดบัควำมส ำคญัจดัระเบียบและปฏิบตัิกำรโดยค ำนึงถึงล ำดบั
ควำมส ำคญั ดว้ยกำรท ำในส่ิงที่ส ำคญัที่สุดก่อน กำรบริหำรเวลำที่จะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลมำกที่สุด 
คือจะตอ้งใหค้วำมสนใจและท ำในเร่ืองที่มีควำมส ำคญัก่อนเร่ืองเร่งด่วนเสมอ 

 อุปนิสัยที่ 4 การคดิแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) หลกักำรของภำวะผูน้ ำระหวำ่งบุคคล
ชนะ/ชนะ เป็นกรอบแห่งควำมคิดและหวัใจที่แสงหำผลประโยชน์ร่วมกนัในทุกควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งบุคคล ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงหรือหนทำงแกปั้ญหำที่จะไดรั้บประโยชน์และควำมพงึพอใจกนัทั้ง
สองฝ่ำย มองชีวติวำ่เป็นกำรร่วมมือกนัไม่ใช่กำรแข่งขนั เช่ือวำ่มีทุกอยำ่งเหลือเฟือส ำหรับทุกคน 
ควำมส ำเร็จของคนคนหน่ึงไม่ไดกี้ดกนัควำมส ำเร็จของผูอ่ื้น หลกักำรชนะ/ชนะเป็นอุปนิสยัของภำวะ
ผูน้ ำระหวำ่งบุคคลที่ตอ้งอำศยัวสิยัทศัน์ กำรริเร่ิมเชิงรุกโปรแอกทีฟและควำมมัน่คง กำรช้ีแนะ ปัญญำ
และพลงัอ ำนำจที่มำจำกภำวะผูน้ ำส่วนบุคคลที่ยดึหลกักำร กำรเป็นจุดศูนยก์ลำง และแนวคิดชนะ/
ชนะน้ีก่อก ำเนิดมำจำกคุณลกัษณะแห่งบูรณภำพ วฒิุภำวะและกรอบของจิตใจเหลือเฟือ 

 อุปนิสัยที5่ เข้าใจผู้อื่นก่อน จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be 
Understood) หลกักำรติดต่อส่ือสำรอยำ่งเขำ้อกเขำ้ใจเร่ืองของกำรส่ือสำรระหวำ่งบุคคล กำรเขำ้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน ถือเป็นกำรเปล่ียนกรอบควำมคิดคร้ังใหญ่ เพรำะโดยปกติแลว้คนส่วนใหญ่อยำกใหผู้อ่ื้นมำ
เขำ้ใจตนเองก่อนกำรรับฟังผูอ่ื้นดว้ยควำมเขำ้ใจ ไม่ไดห้มำยควำมถึงแค่กำรรับฟังดว้ยควำมใส่ใจหรือ
เห็นใจ  แต่เป็นกำรรับฟังที่มีเจตนำท ำควำมเขำ้ใจผูพ้ดู กำรพำตวัเขำ้ไปอยูใ่นกรอบอำ้งอิงของผูพ้ดู
และมองผำ่นกรอบนั้นออกมำเพือ่เขำ้ใจกรอบควำมคิดในใจของเขำและร่วมรับรู้ควำมรู้สึกของเขำเม่ือ
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เรำเขำ้ใจคนอ่ืนไดอ้ยำ่งลึกซ้ึงกวำ่เดิม จะท ำใหม้องเห็นคุณค่ำในในตวัเขำมำกขึ้นช่วยให้ระดบั
ควำมสมัพนัธแ์ละควำมไวเ้น้ือเช่ือใจเพิม่มำกขึ้นและช่วยให้ผูอ่ื้นพร้อมจะเขำ้ใจเรำ  เม่ือเกิดควำม
เขำ้ใจกนัและกนัอยำ่งถ่องแท ้ ก็เปรียบเหมือนเปิดประตูสู่ดินแดนควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละทำงเลือก
สำยที่สำม ควำมแตกต่ำงระหวำ่งเรำไม่ถือเป็นอุปสรรคกีดกั้นในกำรส่ือสำรและกำรร่วมมือกนัสร้ำง
ควำมเจริญกำ้วหนำ้อีกต่อไปแต่ในทำงตรงขำ้มควำมแตกต่ำงนั้นจะเป็นบนัไดกำ้วแรกไปสู่กำรผนึก
พลงัประสำนควำมต่ำง 

 อุปนิสัยที6่ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) หลกักำรร่วมมืออยำ่งสร้ำงสรรคก์ำรผนึก
พลงัประสำนควำมต่ำงเป็นกำรน ำเอำคุณสมบติัเฉพำะของมนุษยท์ั้งส่ี คือ ร่ำงกำย จิตวญิญำณ 
สติปัญญำ และควำมรู้สึกที่มีต่อสงัคม  ต่ำงเป็นหวัใจส ำคญัของผูน้ ำที่มีศูนยก์ลำงชีวติ แรงจูงใจชนะ/
ชนะ ทกัษะกำรส่ือสำร กำรรับฟังอยำ่งเขำ้อกเขำ้ใจ ผนึกรวมกนัพุง่ไปเจำะปัญหำและปลดปล่อย
อ ำนำจสูงสุดที่มีอยู ่ มุ่งหนำ้ไปเพือ่ใหเ้ป้ำหมำยที่อยูใ่นใจนั้นบรรลุผล โดยที่แก่นส ำคญัของกำรผนึก
พลงัประสำนควำมต่ำง  คือกำรมองเห็นค่ำควำมแตกต่ำง ทั้งควำมแตกต่ำงเชิงควำมคิด เชิงอำรมณ์และ
เชิงจิต กำรเห็นคุณค่ำควำมแตกต่ำงจะบวกเพิม่ควำมรู้  บวกเพิม่ควำมเขำ้ใจ ใหม้องเห็นโลกไดก้วำ้ง
มำกขึ้น หำกเรำใชเ้พยีงประสบกำรณ์ของตวัเรำคนเดียว เรำจะท ำงำนโดยไม่มีขอ้มูลเพยีงพอ กำรผนึก
พลงัประสำนควำมต่ำงถือเป็นหลกักำรที่ถูกตอ้งและมีประสิทธิผลในกำรพึ่งพำซ่ึงกนัและกนั กำร
ท ำงำนเป็นทีม และพฒันำเอกภำพและควำมคิดสร้ำงสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 

 อุปนิสัยที ่7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) หลกักำรของกำรเติมพลงัชีวติของ
ตนเองใหส้มดุลอุปนิสยัลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอนั้นจะอยูล่อ้มรอบอุปนิสยัอ่ืนในกรอบควำมคิดของ 7 
อุปนิสยั เป็นอุปนิสยัที่ท  ำใหอุ้ปนิสยัทั้งหมดเกิดผล กำรลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอเป็นกำรกระตุน้หรือ
ปรับปรุงตนเองตลอดเวลำ  เพือ่ใหจ้ดักำรชีวติไดดี้ขึ้นเป็นคนที่พึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งแทจ้ริงและพร้อม
ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย โดยกำรปรับตวัใหม่และสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหก้บัองคป์ระกอบหลกัของชีวติ ไม่
วำ่จะเป็นมิติทำงกำยภำพที่เก่ียวโยงถึงกำรดูแลรักษำร่ำงกำย กินอำหำรที่มีประโยชน์ พกัผอ่นให้
เพยีงพอและออกก ำลงักำยเป็นประจ ำ มิติแห่งจิตวญิญำณเป็นกำรผกูมดัใหป้ฏิบติัตำมระบบค่ำนิยม 
ปฏิบติัตำมสญัญำ ศึกษำและท ำสมำธิ มิติแห่งสติปัญญำเป็นกำรอ่ำนวำดภำพในใจ วำงแผน เขียนและ
มิติเชิงสงัคม/อำรมณ์เป็นกำรใหบ้ริกำร ร่วมรับรู้ควำมรู้สึก ผนึกพลงัประสำนควำมต่ำงและควำม
มัน่คงในใจ ซ่ึงตอ้งมีกำรฝึกฝนมิติทั้งส่ีเป็นประจ ำและต่อเน่ือง 

 อุปนิสยัทั้ง 7 ประการส าหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey นั้นนบัวา่เป็น
หลกัการที่มีความเหมาะสมที่จะน าไปปฏิบตัิในชีวติประจ าวนัเพือ่ใหมี้ความส าเร็จในการท างานหรือ
การด าเนินชีวติ ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นการพฒันาที่อุปนิสยั ท  าให้เกิดความย ัง่ยนื ไม่วา่จะเป็นอุปนิสยัการ
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ชนะใจตนเอง พฒันาสู่อุปนิสยัเพือ่ชนะใจผูอ่ื้นและอุปนิสยัปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ไม่ใช่แค่สร้าง
บุคลิกภาพที่ฉาบฉวย แต่เป็นการสร้างให้เกิดเป็นนิสยัติดตวั “การเติมพลงัชีวติ” ท าให้ชีวติเป็นไป
อยา่งสมดุล มนัส่งเสริมและเพิม่ก าลงัใหก้บัอุปนิสยัทั้งหมด เป็นอุปนิสยัของคนที่ตอ้งการพฒันา
ตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการง่ายต่อการน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานหรือการด าเนินชีวติอยา่ง
ย ัง่ยนื 

 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นองคก์รรัฐวสิาหกิจที่ใหบ้ริการในดา้นโทรคมนาคม สงักดั
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีการใหบ้ริการทางดา้นการส่ือสารทางขอ้มูลรวมถึง
ทางดา้นโครงข่ายที่มีครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ และการใหบ้ริการการสถานที่จดัเก็บขอ้มูล ทีโอทมีี
การก าหนดนโยบายเพือ่พฒันาไปสู่องคก์รที่ใหบ้ริการโทรคมนาคมแก่สงัคมที่มุ่งเนน้การยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชนทุกภาคส่วนและส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงบริการส่ือสารขั้น
พื้นฐานโดยใชป้ระโยชน์จากโครงข่ายหลกัที่มีครอบคลุมทัว่ประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงมีจ านวน
พนกังานประมาณ 15,000 คน โดยมีโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละส่วนดงัน้ี 

 

ภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรท ำงำนของบริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) ในส่วนของภูมิภำค 

 ทีโอทีมีโครงสร้างของการทางท างานแบบการกระจายอ านาจจากบนลงสู่ล่างซ่ึงจะท าหนา้ที่
ใหบ้ริการลูกคา้โดยมีแกนหลกัอยูท่ี่ส่วนกลางแลว้กระจายลงสู่ส่วนภูมิภาค โดยโครงสร้างการท างาน
ของแต่ละจงัหวดัจะแบ่งเป็น ศูนยต่์างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 ศูนยต์อนนอก ท าหนา้ที่จดัการ ดูแลโครงข่าย ข่ายสายต่างๆของระบบ NETWORK เพือ่รองรับ
การใชง้านของลูกคา้ทั้งข่ายสายทองแดง ข่ายสายใยแกว้น าแสง 
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 ศูนยบ์ริการตอนใน ท าหนา้ที่ดูแลระบบชุมสายNODEADSL FTTX ดูแลการเช่ือมต่อกบั
โครงข่ายต่างๆ ทางดา้น DATAIP GATEWAY ในการเช่ือมโยงระหวา่งในและต่างประเทศ 
 ศูนยบ์ริการลูกคา้ ท  าหนา้ที่ดูแล รับค าร้อง ขอบริการ ใหค้วามช่วยเหลือ การช าระเงิน รวมถึง
เร่ืองอ่ืนๆที่ทางลูกคา้มีความตอ้งการ  
 ศูนยส่ื์อสารขอ้มูล ท าหนา้ที่ดูแลเร่ืองระบบส่ือสารต่างๆ รวมถึงดูแลลูกคา้ที่มีความตอ้งการใน
เฉพาะดา้น เช่นบริษทัใหญ่ๆ หรือองคก์ร ที่ใชก้ารส่ือสารผา่นทางระบบ IP NETWORK 
 ศูนยก์ารขายและการตลาด ท าหนา้ทีอ่อกโปรโมชัน่ ท  าการตลาดเพือ่แข่งขนักบัคู่แข่ง รับ
ร้องเรียน ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นต่างๆ  
 ศูนยบ์ริหารหน้ีสิน ท าหนา้ที่จดัการสินทรัพย ์หน้ีสิน ติดตามหน้ีคา้งช าระ วางแผนโครงสร้าง
หน้ีขององคก์ร 
 ศูนยโ์ทรศพัทส์าธารณะ ท าหนา้ที่จดัการ ดูแลโทรศพัทส์าธารณะ WIFI รวมถึงใหบ้ริการเร่ือง
ของ IP STAR โทรศพัทผ์า่นดาวเทียม 
 จากโครงสร้างของส่วนงานที่ส าคญัทางทีโอทีจึงไดด้ าเนินการก าหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม
เพือ่การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 35 แผน/โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงแผนพฒันาบุคลากร
ทั้งระดบัผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นโดยพจิารณาจากปัจจยั (Gap) เพือ่ประโยชน์
ในการจดักลุ่มแผนงานหรือโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 9 แผน 35 โครงการ/กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

 แผนที่ 1 การได้รับการขอบคุณ/ช่ืนชมจากผู้บังคบับัญชาประกอบด้วย 4โครงการได้แก่ 

  1. โครงการคุณคือคนส าคญั 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่ระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัธุข์องพนกังาน รวมถึงการ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานโดยการไดรั้บการแต่งตั้ง ผูแ้ทนคณะท างาน หรือ
ประกาศชมเชยจากการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

  2. โครงการThanks & Like 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่ระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัธุข์องพนกังานรวมถึงสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานโดยการ สร้างกลุ่ม Social ในแผนกงาน จดัอบรม
สมัมนาหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพ เช่นการสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงบวก 
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  3. โครงการ ท าดีกด Likeถูกใจให ้Love 
  เป็นโครงการเพือ่สนบัสนุนและกระตุน้ใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้ผูป้ฏิบตัิงาน โดยจดัท าคณะท างานในการตดัสิน เร่ืองของเคร่ืองแต่ง
กาย ความมุ่งมัน่ในการท างาน และสรุปผลในการใหค้ะแนน 

  4. โครงการ ท าดีมีรางวลั 
  เป็นโครงการที่จดัท าเพือ่ใหพ้นกังานหรือผูป้ฏิบตัิงานไดรั้บการช่ืนชมจากผูบ้งัคบับญัชา 
และเป็นขวญัก าลงัใจในการท างาน โดยจดัท าการประเมินในรูปแบบต่างๆ เช่น การแต่งกาย การ
ประหยดัพลงังาน การลดค่าใชจ่้าย การท างานตรงต่อเวลา เพือ่รับรางวลัในรูปแบบนั้นๆ 

 แผนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย 7โครงการ ได้แก่ 

  1.โครงการDevelopment Win–Win 
  เป็นโครงที่พฒันาบุคลากรตามล าดบัชั้นขององคก์ร และเพือ่ใหบุ้คลากรใชค้วามรู้
ความสามารถใหต้รงกบัศกัยภาพ โดยการจดัท าหลกัสูตรใหแ้ต่ละระดบัชั้นเพือ่พฒันาศกัยภาพในการ
ท างาน   

  2. โครงการ สร้างความเช่ือมัน่ในการท างาน 
  เป็นโครงการเพือ่เสริมสร้างใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้น และเพือ่ใหส่้วน
งานที่ด  างานบรรลุเป้าหมาย โดยมีการจกัอบรม ดูงาน หมุนเวยีนหนา้ที่ในการปฏิบตัิงาน เพือ่ให้มีการ
และเปล่ียนองคค์วามรู้ในการท างาน ประสบการณ์ และอุปสรรคปั์ญหา แนวทางการแกปั้ญหา 

  3. โครงการShow & Share 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่ความพงึพอใจและความผกูพนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน สร้าง
ความร่วมมือในการท างานเป็นทมี ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และเกิดเป็นโครงการปรับปรุงใน
ขอ้ดอ้ยของส่วนงานนั้นๆ โดยใหผู้ท้ี่เขา้ร่วมไดท้  าการ แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และจดัท า
โครงการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

  4. โครงการทายาท ทีโอที “It’s you” 
  เป็นโครงการที่พฒันาผูบ้ริหารใหมี้ศกัยภาพในการบริหารงาน เพือ่ใหอ้งคก์รมีความ
มัน่คงและย ัง่ยนื เกิดความรักความสามคัคี ความเขา้ใจและร่วมมือกนัมากขึ้น การท างานเป็นทีม โดยมี
การก าหนดทีม Coaching ระดบัภาค/ฝ่าย/ผูจ้ดัการ เพือ่ใหอ้งคค์วามรู้ On site training และประเมิน
โครงการ ติดตามผลการด าเนินงาน รายงานผล 
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  5. โครงการเติมให้เตม็ 
  เป็นโครงการเพือ่พฒันาสมรรถนะของพนกังานเพือ่ใหมี้ความรู้ ความสามารถเหมาะกบั
ต าแหน่ง รวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆและเพือ่เป็นการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้ระหวา่งพนกังาน  

  6. โครงการGet to Go (เรียนรู้สู่ชยัชนะ) 
  เป็นโครงการที่พฒันาสรรถนะเก่ียวงานที่ปฏิบติั เพือ่เพิม่พนูและเติมเตม็ความรู้ใหก้า้ว
ทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและเพือ่รวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ห้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

  7. โครงการ Like สาระ 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่พนูความรู้ ความสามารถใหเ้หมาะกบังานที่ไดรั้บผดิชอบ และ
เพือ่ใหพ้นกังานมีทกัษะ ศกัยภาพ ความช านาญใหม้ากขึ้น ใหมี้วสิยัทศัน์ มุมมองในการท างานใหม้าก
ขึ้น 

 แผนที่ 3 การส่ือสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1โครงการ ได้แก่ 

  โครงการส่ือสมัพนัธส์านฝันทีโอทีกบั CEO 
  เป็นโครงการเพือ่ใหผู้บ้ริการระดบัสูงไดช้ี้แจงเร่ืองที่ส าคญัขององคก์รใหพ้นกังานไดรั้บ
ทราบ และไดส้ร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูบ้ริการและผูป้ฏิบติังาน  

 แผนที่ 4 การเสนอแนะน างานประกอบด้วย 1โครงการ ได้แก่ 

  โครงการพีส่อนนอ้ง (โดนใจใช่เลย) 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่องคค์วามรู้ใหก้บัพนกังานในทุกระดบั ใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ
ในงานที่รับผดิชอบโดยตอบสนองงานและเรียนรู้แบบคู่ขนาน (ระบบพีส่อนนอ้ง) และใหพ้นกังาน
สามารถปรับเปล่ียนหนา้ที่ สามารถที่จะท างานแทนกนัได ้

 แผนที่ 5 ความพร้อมของอปุกรณ์ / เคร่ืองมือในการท างานประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 

  1. โครงการ Good Job by IT 
  เป็นโครงการเพือ่ที่จะใหมี้ความพร้อมในการใชง้านของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ความ
เพยีงพอต่อการใชง้าน ประสิทธิภาพและความปลอดภยั 
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  2. โครงการเพือ่นช่วยเพือ่น แบ่งปันอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
  เป็นโครงการเพือ่ใหเ้กิดการใชค้อมพวิเตอร์ที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือ่ให้เกิดการ
แบ่งปันในการใชง้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

  3. โครงการ Full Tools Party 
  เป็นโครงการเพือ่สร้างความมัน่ใจใหก้บัพนกังานขาย บริการ และการตลาด สร้างความ
เช่ือมัน่ และความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ สร้างทกัษะและการเรียนรู้ใหก้บัพนกังานขาย รวมถึงสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รในการเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม  

  4. โครงการอยากได–้อยากได ้
  เป็นโครงการเพือ่ใหพ้นกังานมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบตัิงาน มี
ความเพยีงพอต่อการใชง้าน รวมถึงเพือ่ใหเ้กิดการท างานที่ดีและสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  5. โครงการ UTILIZE IT 

  เป็นโครงการที่จดัใหมี้ระบบการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์  IT อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เพือ่ใหมี้การจดัการอุปกรณ์ใหมี้การใชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือจดัหา 

 แผนที่ 6 ความสามารถและความเป็นผู้น าของผู้บังคบับัญชาประกอบด้วย 2โครงการ ได้แก่ 

  1. โครงการ TOT Hero 
  เป็นโครงการที่เพือ่ใหผู้น้ าที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของพนกังาน และเพือ่ยกยอ่ง
ผูบ้ริหารที่มีความสามารถ 

  2. โครงการติดดาวผูน้ า 
  เป็นโครงการเพือ่สร้างตน้แบบผูน้ าองคก์ร และเพือ่สนบัสนุนคนดีและใหก้ าลงัใจ
ผูบ้ริหาร  

 แผนที่ 7ผู้บริหารมุ่งมั่นท างานเพื่อประโยชน์องค์กรเป็นหลักประกอบด้วย 9โครงการได้แก่ 

  1. โครงการเปิดประตูผูบ้ริหาร 
  เป็นโครงการเพือ่ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการบริหารงานองคก์รอยา่งมัน่ใจของพนกังาน
และเพือ่ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์ขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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  2. โครงการฝันที่เป็นจริง (The dream come true) 
  เป็นโครงการเพือ่ยกระดบัความเช่ือมัน่ในการท างาน เพิม่ความพงึพอในและความ
ผกูพนัของพนกังานกบผูบ้ริหาร สร้างความสมัพนัธแ์ละเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามจุดประสงค์
และเป้าหมายขององคก์ร โดยความร่วมมือร่วมใจกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน 

  3. โครงการ Friendly 
  เป็นโครงการเพือ่ยกระดบั/สร้างความผกูพนัของผูบ้ริหารกบัพนกังานและสร้างความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของผูบ้ริหาร 

  4. โครงการ Smart Ex 
  เป็นโครงการเพือ่สร้างการส่ือสารภายในองคก์รใหพ้นกังานไดรั้บรู้ โดยเท่าเทียมและ
ทัว่ถึง และสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของพนกังานในการท างาน ลดขอ้ขดัแยง้สร้างความเขา้ใจและ
ความเป็นกนัเองระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานรวมถึงใหพ้นกังานรับทราบผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหาร 

  5. โครงการ Boss Model 
  เป็นโครงการที่เพือ่เพิม่ระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังานในสายงาน 
ระหวา่งหวัหนา้ ลูกนอ้ง เพือ่ใหด้ าเนินงานของส่วนงานบรรลุเป้าหมาย และเพือ่สร้างแรงจูงใจในการ
มุ่งมัน่ท  างาน เพือ่ประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั 

  6. โครงการใจถึงใจ 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่ความเขา้ใจและความผกูพนั คามรู้สึกระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร 
สร้างความสมัพนัธ ์ความสามคัคี และความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม สร้างวฒันธรรมการ
รับรู้ข่าวสารระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน และเพือ่ใหผ้ลการด าเนินงานของาส่วนงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ผละเป้าหมายที่ก  าหนด 

  7. โครงการ The Idol 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่ระดบัความพงึพอใจและความผกูพนัของพนกังาน ปรับเปล่ียน
วฒันธรรมองคก์ร และสร้างจิตส านึกการเป็นผูใ้หป้ระโยชน์ขององคก์ร 

  8.โครงการเล่าสู่กนัฟัง 
  เป็นโครงการเพือ่ใหพ้นกังานรับทราบผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารทุกระดบัชั้น 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร เพือ่ใหเ้กิดการท างานร่วมกนัเพือ่องคก์ร 
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  9. โครงการสร้างความสมัพนัธใ์นการท างาน 
  เป็นโครงการเพือ่สร้างความสมัพนัธอ์นัดี ความผกูพนัของพนกังาน ลดขอ้ร้องเรียนของ
พนกังาน ใหพ้นกังานรับทราบการด าเนินงานของผูบ้ริหาร 

 แผนที่ 8 ระบบประเมินผลงานสมเหตุผลประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่  

  1. โครงการ TOT น่ีน้ีใครครอง 
  เป็นโครงการเพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ของการมีตวัช้ีวดั มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตวัช้ีวดัใหเ้หมาะสมกบัหน่วยงานเพือ่ลดขอ้ร้องเรียน และพจิารณาผลงานอยา่งมีเหตุผลและ
เป็นธรรม 

  2. โครงการ Success Meeting 
  เป็นโครงการเพือ่ใหพ้นกังานเกิดความพงึพอใจ และรู้สึกไดว้า่ไดรั้บความเป็นธรรม 
เป็นแรงจูงใจในการท างานตามเป้าหมาย และเพือ่ใหพ้นกังานตั้งใจในการพฒันาตนเอง 

  3.โครงการดว้ยรักและเขา้ใจ (From HR with Love) 
  เป็นโครงการเพือ่สร้างการรับรู้เก่ียวกบัระบบประเมินผลงานระหวา่งผูบ้ริหารและ
พนกังาน เพือ่สร้างความร่วมมือร่วมใจความผกูพนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน และสร้างทีม HR Co 
ในระดบัส่วนภายใตฝ่้ายต่างๆ 

  4. โครงการ CC Force Ranking 
  เป็นโครงการเพือ่เพิม่รับความพงึพอใจ ความผกูพนัของพนกังาน ลดความขดัแยง้
ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร สร้างความสามคัคี โดยมีการประชุมสร้างความเขา้ใจในแบบประเมิน 
ก าหนดวธีิการโหวตพนกังานในดวงใจ ส ารวจความคิดเห็น ตอบแบบประเมิน และสรุปผลน าเสนอ
ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 

  5. โครงการ KPI In My Dream 
  เป็นโครงการเพือ่ใหก้ารก าหนดตวัช้ีวดัตรงตามเป้าหมายของ  KPI  ของส่วนงาน / JA 
ของพนกังานภายใตส่้วนงาน เกิดความโปร่งใสในการพจิารณา โดยการก าหนดดงักล่าวใชเ้ป็น
แนวทางในการใหป้ฏิบติังานจริงอยา่งสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้
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 แผนที่ 9 สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยประกอบด้วย  1 โครงการได้แก่ 

  โครงการ Good Place Good Work 
  เป็นโครงการที่ยกระดบัชีวติในการท างาน ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน และเพือ่ใหพ้นกังานมีสุขภาพและชีวอนามยัที่ดี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ศึกษำเก่ียวกบัระดบัอุปนิสยัของนกัศึกษำคณะวศิวกรรมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งที่ท  ำกำรศึกษำเป็นผูท้ี่ก  ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัปริญญำตรีชั้นปี
ที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 369 คน โดยใชห้ลกักำร 7 อุปนิสยัส ำหรับผูท้รงประสิทธิผลสูงผลกำรศึกษำ
พบวำ่ อุปนิสยัที่อยูใ่นระดบัมำก คือ อุปนิสยัที่ 1 กำรเป็นฝ่ำยเร่ิมตน้ท ำก่อนอุปนิสยัที่ 4 กำรคิดแบบ
ชนะ/ชนะ และอุปนิสยัที่ 7 กำรลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสยัที่อยูใ่นระดบัค่อนขำ้งมำก ไดแ้ก่ 
อุปนิสยัแสดงพื้นฐำนทำงอำรมณ์ อุปนิสยัแสดงควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 กำรเร่ิมตน้
ดว้ยจุดหมำยในใจ อุปนิสยัที่ 3 กำรท ำตำมล ำดบัควำมส ำคญัอุปนิสยัที่ 5 กำรเขำ้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะให้
ผูอ่ื้นเขำ้ใจเรำ และอุปนิสยัที่ 6 กำรผนึกพลงัประสำนควำมต่ำง โดยระดบัควำมคิดเห็นของนกัศึกษำ
แตกต่ำงกนัตำมเพศ อำย ุและชั้นปีที่ก  ำลงัศึกษำ ไม่แตกต่ำงกนัตำมเกรดเฉล่ีย และเม่ือวเิครำะห์
สหสมัพนัธ ์พบวำ่ระดบัอุปนิสยัแสดงพื้นฐำนทำงอำรมณ์ อุปนิสยัแสดงควำมสมดุลในกำรด ำเนิน
ชีวติ และ 7 อุปนิสยัส ำหรับผูท้รงประสิทธิผลสูง มีควำมสมัพนัธก์นัในทำงบวก และพบวำ่ระดบั
อุปนิสยัแสดงพื้นฐำนทำงอำรมณ์ อุปนิสยัแสดงควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 กำรเร่ิมตน้
ดว้ยจุดหมำยในใจ และอุปนิสยัที่ 4 กำรคิดแบบชนะ/ชนะ มีควำมสมัพนัธก์บัอำย ุและชั้นปีของ
นกัศึกษำ นอกจำกน้ียงัพบวำ่อุปนิสยัที่ 7 กำรลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอมีควำมสมัพนัธก์บัชั้นปีของ
นกัศึกษำดว้ย 

 ศิริกลุ ตะเภา (2555) ไดท้  ำกำรศึกษำถึงระดบัอุปนิสยั ของพนกังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล จ ำนวน200 รำย ซ่ึงท ำกำรศึกษำ อุปนิสยัแสดงพื้นฐำนทำงอำรมณ์ 
อุปนิสยัแสดงควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ7อุปนิสยัส ำหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ กลุ่มอุปนิสยัเพื่อชยั
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมและภำพรวม7อุปนิสยัส ำหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ โดย
ผลของอุปนิสยัแสดงพื้นฐำนทำงอำรมณ์โดยรวม มีค่ำเฉล่ียที่สูง เม่ือพจิำรณำในส่วนอุปนิสยัยอ่ย
พบวำ่อุปนิสยั ฉนัเป็นคนรักษำสญัญำและใหคุ้ณค่ำต่อขอ้ผกูพนั รองลงมำคอื อุปนิสยั ฉนัแสดงควำม
เมตตำและควำมเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น และลกัษณะอุปนิสยั ฉนัไม่พดูถึงส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบั ต  ่ำที่สุด 
ส่วนกำรศึกษำอุปนิสยัแสดงควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ โดยมีค่ำเฉล่ียที่สูงและ เม่ือเรำพจิำรณำใน
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ส่วนอุปนิสยัยอ่ยพบวำ่ อุปนิสยั เวลำท ำงำน ฉนัค  ำนึงถึงจุดสนใจและควำมตอ้งกำรของคนที่ฉนัก ำลงั
ท ำงำนให ้รองลงมำคือ อุปนิสยั ฉนัทุ่มเทในส่ิงที่ฉนัท ำ แต่ไม่ถึงกบัท ำใหห้มดแรงหรือหมดสภำพ 
และลกัษณะอุปนิสยั ฉนัสำมำรถใหเ้วลำอยำ่งสมดุลในแง่มุมต่ำงๆ ของชีวติ กำรงำน ครอบครัว เพือ่น 
และอ่ืนๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม ต ่ำที่สุดและกำรศึกษำ 7 อุปนิสยัส ำหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่นั้น อุปนิสยั
ที่ 7 กำรลบัเล่ือยใหค้มอยูส่มอ มีค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยัสูงสุด รองลงมำคืออุปนิสยัที่ 4 กำรคิดแบบ
ชนะ/ชนะ รองลงมำคอื อุปนิสยัที1่ กำรเป็นฝ่ำยเร่ิมตน้ท ำก่อน รองลงมำคอื อุปนิสยัที่2 กำรเร่ิมตน้
ดว้ยจุดหมำยในใจ รองลงมำคือ อุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้น ก่อนใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจเรำ รองลงมำคือ อุปนิสยัที่ 
3 กำรท ำตำมล ำดบัควำมส ำคญั รองลงมำคอื อุปนิสยัที่6 กำรผลึกพลงัปะสำนควำมต่ำง ตำมล ำดบั และ
ในกลุ่มอุปนิสยันั้นพบวำ่ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน และกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมี
ค่ำเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัมำกโดยมีระดบัที่เท่ำกนัและภำพรวม 7 อุปนิสยัส ำหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่ มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่ำสุด 

 วัชรพงศ์ กาญจนวัฒนกลุ (2556) ไดท้  ำกำรคน้ควำ้ตำมหลกัของ Stephen R.Covey ของ
พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคเหนือ) โดยใชว้ธีิกำรเก็บขอ้มูลทั้งหมด คือ 248 คน โดยใช้
ขอ้มูลทำงสถิติเชิงพรรณำ เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียระดบัอุปนิสยั ผลของกำรศึกษำพบวำ่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชำย อำยรุะหวำ่ง 51-55 ปี เป็นบุตรคนเล็กมีสถำนภำพสมรส กำรอยูอ่ำศยัเป็นแบบครอบครัวเด่ียว 
มีสมำชิกในครอบครัว 4-5 คน ระดบักำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี มีต  ำแหน่งงำนระดบั 7-8 สงักดักอง
งำนวศิวกรรมและซ่อมบ ำรุง มีรำยไดเ้ฉล่ียมำกกวำ่ 50,001 บำท มีระยะเวลำในกำรร่วมงำนกบัองคก์ร 
มำกกวำ่ 10 ปี เคยมีส่วนร่วมกบักำรจดักิจกรรมในองคก์ร ในระดบัเตม็ใจ และไม่เคยมีประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้หลกัเจด็อุปนิสยัพฒันำสูผู้มี้ประสิทธิผลสูง โดยจำกกำรศึกษำพบวำ่ พนกังำนมีระดบัของ
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มเสมอ สูงที่สุด รองลงมำคือ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ ล ำดบัถดัมำคือ 
บญัชีออมใจ อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมดว้ย
จุดมุ่งหมำยในใจ อุปนิสยัที่ 5 เขำ้ใจผูอ่ื้นก่อนแลว้จึงเขำ้ใจเรำ อุปนิสยัที่ 3 ท  ำส่ิงที่ส ำคญัก่อน
ตำมล ำดบั โดยทั้ง 7 อุปนิสยัน่ีจะอยูใ่นระดบัมำก และค่ำเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัผสำน
ควำมต่ำง มีระดบัต ่ำที่สุด อยูใ่นระดบัค่อนขำ้งมำก เม่ือคิดตำมกลุ่มอุปนิสยัแลว้ พบวำ่ค่ำเฉล่ียกลุ่ม
อุปนิสยัส่วนตนสูงที่สุด รองลงมำคือ ภำพรวมเจ็ดอุปนิสยัพฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และถดัมำคอื
อุปนิสยักลุ่มชยัชนะในสงัคม โดยอุปนิสยัทั้งหมดอยูใ่นระดบัมำก อุปนิสยัที่มีควำมสมัพนัธก์บั
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัหลกัเจด็อุปนิสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัคือ อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงั
ประสำนควำมต่ำงและควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวติ และผูท้ี่มีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้หลกัเจ็ด
อุปนิสยัมีค่ำเฉล่ียมำกกวำ่ผูท้ี่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้หลกัเจด็อุปนิสยัพฒันำสูผู้มี้ประสิทธิผล
สูงในทุกระดบัอุปนิสยั 


