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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการวดัระดบัอุปนิสยัของบุคลากร บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 
8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระดบัเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตามหลกัการของ 
Stephen R. Covey และเพือ่เปรียบเทียบ และหาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัอุปนิสยั กบัคุณลกัษณะ
ทัว่ไปของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน เคร่ืองมือที่ใชใ้น
การศึกษา และเก็บรวมรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนคุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และแบบประเมินตนเอง ซ่ึงน ามาจาก
แบบประเมินตนเองตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey อนั
ประกอบดว้ย แบบวดับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง ซ่ึงผูศ้ึกษาไดท้  าการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
สรุปผลการศึกษา 
 จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง บุคลากรบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน จ านวน 254 คน สามารถสรุปผลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ   
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีเป็นเพศชาย จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 62.99 และเป็นเพศหญิง

จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 ตามล าดบั 
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อาย ุ
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไปมากที่สุด โดยมีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.71 รองลงมาคือ มีช่วงอาย ุ31-35 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 ล าดบัถดัมาคอื มีช่วง
อายไุม่เกิน 30 ปี จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02 และมีช่วงอาย ุ36-40 ปีนอ้ยที่สุด จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.72 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส  
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีสถานภาพสมรสมากที่สุด โดยมีจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.60 รองลงมาคือ โสด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 และหยา่/หมา้ยนอ้ยที่สุดจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 ตามล าดบั  

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุด โดยมีจ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.49 รองลงมาคือ ระดบั ปวส. หรืออนุปริญญา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.41 
ล  าดบัถดัมา ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62 ระดบั ปวช. หรือเทียบเท่า 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.51 และระดบัต ่ากวา่ ปวช. นอ้ยที่สุด จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 
ตามล าดบั 

อายุงาน 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีช่วงอายงุาน 6-10 ปี มากที่สุด โดยมีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.68 รองลงมา มีช่วงอายงุาน 1-5 ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 ล  าดบัถดัมา มีช่วงอายงุาน
มากกวา่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35 มีช่วงอายงุาน 11-15 ปี จ  านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.81 และมีช่วงอายงุาน 16-20 ปี นอ้ยที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 
ตามล าดบั 

หน่วยงานที่สังกดั 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีปฏิบติังานที่ศูนยต์อนนอกมากที่สุด โดยมีจ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.46 รองลงมา ปฏิบตัิงานที่ศูนยบ์ริการลูกคา้ มีจ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38 ล าดบัถดั
มา ปฏิบตัิงานที่ศูนยต์อนใน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05 ปฏิบตัิงานที่ศูนยส่ื์อสารขอ้มูล 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ปฏิบตัิงานที่ศูนยโ์ทรศพัทส์าธารณะ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.51 ปฏิบตัิงานที่ศูนยก์ารขายและการตลาด และศูนยบ์ริหารหน้ีสิน นอ้ยที่สุดเท่ากนั จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.15 ตามล าดบั 
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ระดับต าแหน่งงาน 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีเป็นระดบัพนกังานทัว่ไปมากที่สุด โดยมีจ านวน 239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.09 รองลงมา ระดบัผูจ้ดัการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 และระดบัผูบ้ริหารระดบั
ส่วนหรือเทียบเท่า นอ้ยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุด โดยมีจ านวน

95 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40  รองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.92 ล  าดบัถดัมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.60 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24  มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.69 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า
กวา่ 10,000 บาท นอ้ยที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ตามล าดบั 

จ านวนผู้ใต้บังคบับัญชา 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต ่ากวา่ 5 คน มากที่สุด มีจ  านวน 209  คน  
คิดเป็นร้อยละ 82.28 รองลงมา มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 6-10 คน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.99 และมีจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากกวา่ 10 คน นอ้ยที่สุดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 
ตามล าดบั 

การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีอ่งค์กรจัดขึน้ 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ี เคยเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 6-10 
คร้ังต่อปี มากที่สุด มีจ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.67 รองลงมา เคยเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นต ่ากวา่ 5 คร้ังต่อปีมีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 และเคยเขา้ร่วม
หรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี นอ้ยที่สุด จ านวน 60 คน คดิ
เป็นร้อยละ 23.62 ตามล าดบั 

ประวัติการท างานพิเศษหรือหารายได้เสริม 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ี ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีจ  านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 93.31 และเคยมีประสบการณ์การเรียนรู้
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีจ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.69 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลีย่ของระดับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิตและ
เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง และข้อมูลค่าเฉลี่ยของระดับกลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะส่วนตน 
กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 

ภาพ 2 แสดงค่าเฉล่ียของระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้

ประสิทธิผลสูง 

 จากภาพ 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีคา่เฉล่ียระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
สูงที่สุด รองลงมาคือ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/
ชนะ อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และบญัชีออมใจ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจนอ้ยที่สุด 
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ภาพ 3 แสดงค่าเฉล่ียของระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ 

ประสิทธิผลสูง 

 จากภาพ 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีมีคา่เฉล่ียของระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคมสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะ
ส่วนตน ล าดบัถดัมา ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และมีค่าเฉล่ียของบญัชีออมใจนอ้ยที่สุด โดย
อุปนิสยัทั้งหมดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอปุนิสัยพัฒนาสู่
ผู้มีประสิทธิผลสูงได้แก่ บัญชีออมใจ ความสมดลุในการด าเนินชีวิต กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะส่วนตน 
กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง จ าแนกตามคุณลักษณะ
ทั่วไป 

 โดยท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-Test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์พหุคูณ (Post Hoc Test) 

 จากการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน 17 ปัจจยั กบับญัชีออมใจ 
ความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และ 
ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง พบวา่ มีคุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน 12 ปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 (ตารางที่ 89) 

ตารางที่ 89 สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัอุปนิสยัจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไป 

ปัจจัยที่น ามาวเิคราะห์ 
ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 
เพศ ไม่แตกต่าง  ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
อาย ุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
สถานภาพสมรส แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
ระดบัการศึกษาสูงสุด - ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
อายงุาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
หน่วยงานที่สงักดั ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง - - - 
ระดบัต าแหน่งงาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การเขา้ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
ที่องคก์รจดัขึ้น 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง - - - 
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ตารางที่ 89 (ต่อ) 
ปัจจัยที่น ามาวเิคราะห์ ระดับอุปนิสัย 

A B C D E 
ประวตัิการท างานพเิศษ
หรือรายไดเ้สริม 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ประสบการณ์การเรียนรู้
หลกั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง  ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
 A คือ บญัชีออมใจ  
 B คือ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
 C คือ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน (อุปนิสยัที่ 1, 2, 3 และ 7) 
 D คือ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม (อุปนิสยัที่ 4, 5, 6 และ 7)  
 E คือ ระดบัภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง (อุปนิสยั 1 ถึง 7) 
 หมายถึง ความแปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนัดงันั้นจึงไม่ท าการทดสอบคา่เฉล่ียต่อ 

 จากตารางที่ 89 สรุปไดว้า่ มี 4 คุณลกัษณะทัว่ไปของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่
แตกต่างกนั ซ่ึงมีผลท าใหค้่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 
0.05 ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการเขา้ร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 

 ค่าเฉล่ียบญัชีออมใจมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ใน
พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรส และการเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นแตกต่างกนั 

 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตนมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ในพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

 ค่าเฉล่ียระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคมมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั 
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 ส่วนพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีเพศ อาย ุอายงุาน หน่วยงานที่สงักดั ระดบั
ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ประวตัิการท างานพเิศษหรือรายไดเ้สริม 
และประสบการณ์การเรียนรู้หลกั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีระดบับญัชีออมใจอุปนิสยั
แสดงความสมดุลในการด าเนินชีวติ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม และภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไม่แตกต่างกนั 

 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) ระหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยั โดยใชว้ิธีหา
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ อุปนิสยัตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดแ้ก่ บญัชี
ออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสยัที่ 1 ถึงอุปนิสยัที่ 7 มีความสมัพนัธก์นัทางบวก มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยอุปนิสยัที่ 1 บี-โปรแอกทีฟมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความ
สมดุลในการด าเนินชีวติมากที่สุด และบญัชีออมใจมีความสมัพนัธก์บัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสาน
ความต่างนอ้ยที่สุด 

 ส่วนที ่4 การวิเคราะห์ผลของประสบการณ์ในการเรียนรู้เกีย่วกับ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง ที่มีต่อบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที ่1 ถึงอุปนิสัยที่ 7 กลุ่ม
อุปนิสัยเพือ่ชัยชนะส่วนตน กลุ่มอปุนิสัยเพือ่ชัยชนะในสังคม และภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เก่ียวกบั 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีค่าเฉล่ียระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 
1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุด มุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 
4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 พลงัประสาน
ความต่าง กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และ ภาพรวม 7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง
มากกวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยัโดยพจิารณาจาก t-Test for Equality of  Means พบวา่ 
พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั มีระดบับญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ อุปนิสยัที่ 1  
บ-ีโปรแอกทีฟ อุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อน อุปนิสยัที่ 4 
คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสาน
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ความต่าง อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะในสงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ไม่แตกต่างกนั  

 ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยแต่ละอุปนิสัยกับอายุของพนักงานบริษัท  
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปนิสยัแต่ละอุปนิสยักบัอายขุองพนกังานบริษทั  
ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) โดยไดเ้ลือกใชว้ธีิหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson Product-
moment Correlation Coefficient) ในการวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์และท าการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ
ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั ที่นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 (2-tailed) พบวา่ อายไุม่มี
ความสมัพนัธก์บัอุปนิสยัตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงในทุกๆ อุปนิสยั 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การวดัระดบัอุปนิสยัของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สามารถอภิปรายผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 

 บัญชีออมใจ 
 พบวา่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่
กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนในล าดบัที่สูงในสุดทา้ยของอุปนิสยัทั้งหมด ตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่
ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศริิกุล ตะเภา (2555) ไดท้  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง
พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ที่พบวา่ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล และวชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษา ในกลุ่ม
ตวัอยา่งของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) ที่มีบญัชีออมใจอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงการศึกษาน้ีพบวา่ มีภาพรวมบญัชีออมใจในระดบั
ค่อนขา้งมาก 

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่ มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ย ใน
ขอ้ความวา่ “ฉนัเป็นคนรักษาสญัญา และใหค้วามส าคญัต่อขอ้ผกูพนั” สูงที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้ง กบั
การศึกษา สุภาวดี อุสิทธ (2554) และศิริกุล ตะเภา (2555) วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ที่ไดอ้า้ง
ถึงแลว้  
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 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติอยูใ่น
ระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 9 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตาม
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา (2555) ได้
ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ที่พบวา่  
พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญ
จนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษา ในกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคเหนือ) มีความสมดุลในการด าเนินชีวติในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา การศึกษาของ
สุภาวดี  อุสิทธ (2554) ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงทั้งสองการศึกษาน้ีพบวา่ มีภาพรวมความสมดุลในการด าเนินชีวติในระดบั
ค่อนขา้งมาก  

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “เวลาท างาน ฉนัค  านึงถึงจุดสนใจและความตอ้งการของคนที่ฉนัก าลงัท างานให”้ สูงที่สุด 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา (2555) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
สุภาวดี อุสิทธ (2554) พบวา่ มีระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “เวลาท างาน ฉนัค านึงถึงจุดสนใจและ
ความตอ้งการของคนที่ฉนัก าลงัท างาน” สูงที่สุด และ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) พบวา่ มีระดบั
อุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “เวลาท างานฉนัทุ่มเทในงานที่ฉนัท าแต่ไม่ถึงกบัท าใหห้มดแรงหรือหมด
สภาพ” สูงที่สุด 

 อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอกทฟี 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบั
มาก และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 8 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตามหลกัการเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ที่ท  าการศึกษา
ในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของศิริกุล ตะเภา 
(2555) ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิ
พล และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษา ในกลุ่มตวัอยา่งของพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ( ภาคเหนือ ) มีระดบัอุปนิสยัที่ 1 บ-ีโปรแอกทีฟ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “ฉนัรับผดิชอบต่ออารมณ์และการกระท าของฉนัมากกวา่ที่จะโทษผูอ่ื้นหรือส่ิงรอบขา้ง” สูงที่สุด 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) และการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา(2555) รวมถึง
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ของ การศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ทีพ่บวา่มีระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “ฉัน
ควบคุมชีวติตวัเองได”้ เป็นอุปนิสยัที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด   

 อุปนิสัยที ่2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)  มีระดบัอุปนิสยัที ่2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 
อยูใ่นระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 7 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตาม
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา (2555) ที่
ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ที่พบวา่ 
พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญ
จนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษา ในกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคเหนือ) มีระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ การศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อยู่
ในระดบัค่อนขา้งมาก  

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “ฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งการความส าเร็จอะไรในชีวติ” สูงที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชัรพงศ ์
กาญจนวฒันกุล (2555) สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) และศิริกุล ตะเภา (2555) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ 

 อุปนิสัยที ่3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน อยูใ่น
ระดบัมาก  และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 6 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตาม
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล 
(2555) ไดท้  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ (2554) ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา (2555) ท าการศึกษาในกลุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ซ่ึงพบวา่ระดบัอุปนิสยัที่ 3 
ท าส่ิงที่ส าคญัก่อน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “ฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ (ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเปล่า และอ่ืนๆ)” สูง
ที่สุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) และการศึกษาของ  
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ศิริกุล ตะเภา (2555) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ ทีพ่บวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “ส่ิงต่างๆ 
ที่ฉนัท าทุกวนัมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยใหฉ้นัไปสู่เป้าหมายที่วางไวใ้นชีวติ” สูงที่สุด และ
การศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) พบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่
“ฉนัมีวนิยัในการท าตามแผนต่างๆ (ส่ิงต่างๆที่ฉันท าทุกวนัมีความหมายและเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้
ฉนัไปสู่เป้าหมายที่วางไวใ้นชีวติ)” สูงที่สุด   

 อุปนิสัยที ่4 คดิแบบชนะ/ชนะ 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อยูใ่น
ระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 4 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตาม
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ที่
ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาของ 
ศิริกุล ตะเภา (2555) ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เขื่อนภูมิพล และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ที่ไดท้  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) ที่พบวา่ มีระดบัอุปนิสยัที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะอยูใ่น
ระดบัมาก 

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “เวลาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ฉนัพยายามหาวธีิที่ท  าใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์” สูงที่สุด ซ่ึงไม่ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของการศึกษาของสุภาวดี  อุสิทธ (2554) และการศึกษาของศิริกุล ตะเภา(2555) และ 
การศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ พบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ย
ในขอ้ความวา่ “ฉนัใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น” สูงที่สุด 

 อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 3 ของ
อุปนิสยัทั้งหมด ตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ศิริกุล ตะเภา (2555) ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เขื่อนภูมิพล และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) ที่พบวา่ มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึง
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัมาก  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาการศึกษาของ สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) 
ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ระดบั
อุปนิสยัที่ 5  เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
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 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “ฉนัเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น” และขอ้ความ “เวลาฟัง ฉนัพยายามท าความเขา้ใจผูพ้ดู
จากมุมมองของผูพ้ดู ไม่ใช่แค่จากมุมมองของฉนัเท่านั้น” สูงที่สุดเท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) และ
การศึกษาของศิริกุล ตะเภา (2555) ที่พบวา่มีระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “ฉนัพยายามท าความ
เขา้ใจถึงมุมมองของผูอ่ื้น” สูงที่สุด 

 อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลังประสานความต่าง 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
อยูใ่นระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 5 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตาม
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต1 (ภาคเหนือ) การศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ที่ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา (2555) ท  าการศึกษาในกลุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ที่พบวา่ มีระดบัอุปนิสยัที่ 6 
ผนึกพลงัประสานความต่าง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “ฉนัใหค้วามส าคญัและคน้หาส่ิงที่อยูภ่ายในใจของผูอ่ื้น” สูงที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ได้
ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ ที่
พบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “ฉนัเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
แสวงหาแนวความคิดและวธีิแกไ้ขปัญหาที่แปลกใหม่และดีกวา่” สูงที่สุด  

 อุปนิสัยที ่7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 
 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อยูใ่น
ระดบัมาก และเป็นอุปนิสยัที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนสูงเป็นล าดบัที่ 1 ของอุปนิสยัทั้งหมด ตาม
หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) ที่
ท  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และการศึกษาของ 
ศิริกุล ตะเภา (2555) ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เขื่อนภูมิ และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ไดท้  าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งของ



 

158 

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) ที่พบวา่ มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

 ทั้งน้ี เม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ย การศึกษาน้ีพบวา่มีค่าเฉล่ียของระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความ
วา่ “ฉนัใชเ้วลาในการหาความหมายและความสุขในชีวติ” สูงที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุภาวดี อุสิทธ์ิ (2554) และการศึกษาของ วชัรพงศ ์กาญจนวฒันกุล (2555) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ แต่ผล
การศึกษาน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริกุล ตะเภา (2555) ที่ไดอ้า้งถึงแลว้ ที่พบวา่มีค่าเฉล่ียของ
ระดบัอุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความวา่ “ฉนัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพกายและความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั” สูง
ที่สุด 

ข้อค้นพบจากการศึกษา 
ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ มีข้อค้นพบดังนี ้

 พบวา่ พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูง
ที่สุด และมีบญัชีออมใจต ่าที่สุด 

 พบวา่ พนกังานชายมี มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด ส่วนพนกังานหญิงมี
ระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด และพนกังานชายและหญิงมีบญัชี
ออมใจต ่าที่สุด โดยเพศที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของระดบัอุปนิสยัที่ไม่แตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่มีอายไุม่เกิน 30 ปี ช่วงอาย ุ36-40 ปี และอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไป มีระดบั
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด พนกังานที่มีช่วงอาย ุ31-35 ปี มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด และทุกช่วงอายมีุบญัชีออมใจต ่าที่สุด โดยอายทุี่แตกต่างกนั
จะใหผ้ลของระดบัอุปนิสยัที่ไม่แตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่มีสถานภาพโสด มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา
สูงที่สุด พนกังานที่มีสถานภาพสมรส มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด พนกังานที่มี
สถานภาพหยา่ร้าง มีระดบัอุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่างสูงที่สุด และพนกังานที่โสดและ
สมรสแลว้มีบญัชีออมใจต ่าที่สุด ส่วนพนกังานที่เป็นหมา้ย/หยา่ร้างมีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญั
ก่อนต ่าที่สุด โดยสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของบญัชีออมใจ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยั
ชนะส่วนตน และระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากวา่ ปวช. พนกังานที่ระดบัการศึกษาสูงสุด ปวช.
หรือเทียบเท่า และพนกังานที่ระดบัการศึกษาสูงสุดสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้น
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ก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด พนกังานทีร่ะดบัการศึกษาสูงสุดปวส. หรืออนุปริญญา มีระดบั
อุปนิสยัที่ 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง และระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุดเท่ากนั 
พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด และ
ทุกระดบัการศึกษามีบญัชีออมใจต ่าที่สุด ยกเวน้ พนกังานที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนต ่าที่สุด โดยระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของ
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และระดบัภาพรวมเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง แตกต่างกนั   

 พบวา่ พนกังานที่มีช่วงอายงุาน 1-5 ปี พนกังานทีมี่ช่วงอายงุาน 6-10 ปี และพนกังานที่มีช่วง
อายงุาน 11-15 ปี มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด พนกังานที่มีช่วง
อายงุาน 10-20 ปี พนกังานที่มีอายงุานมากกวา่ 20 ปีขึ้นไป มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ
สูงที่สุด และทุกช่วงอายกุารท างานของพนกังานมีบญัชีออมใจต ่าที่สุด โดยอายงุานที่แตกต่างกนัจะ
ใหผ้ลของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน ระดบั
กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ที่ไม่
แตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่สงักดัศูนยต์อนนอก พนกังานทีส่งักดัศูนยบ์ริการลูกคา้ และพนกังานที่สงักดั
ศูนยก์ารขายและการตลาด มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด 
พนกังานที่สงักดัศูนยต์อนใน มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา และระดบั
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุดเท่ากนั พนกังานที่สงักดัศูนยส่ื์อสารขอ้มูล พนกังานที่
สงักดัศูนยบ์ริหารหน้ีสิน และพนกังานที่สงักดัศนูยโ์ทรศพัทส์าธารณะ มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือย
ใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด และพบวา่ พนกังานที่สงักดัศูนยต์อนนอก สงักดัศูนยต์อนใน และสงักดัศูนย์
โทรศพัทส์าธารณะมีบญัชีออมใจต ่าที่สุด พนกังานสงักดัศูนยบ์ริการลูกคา้และพนกังานสงักดัศูนย์
ส่ือสารขอ้มูล มีความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด พนกังานสงักดัศูนยก์ารขายและการตลาด มี
ระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจต ่าที่สุด พนกังานสงักดัศูนยบ์ริหารหน้ีสินมีบญัชีออม
ใจและความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุดเท่ากนั โดยสงักดัหน่วยงานที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของ
ระดบัอุปนิสยัที่ไม่แตกต่างกนั  

 พบวา่ พนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
เรา และระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุดเท่ากนั พนกังานระดบัผูจ้ดัการ มีระดบั
อุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด พนกังานระดบัผูบ้ริหารระดบัส่วนหรือเทียบเท่า มีบญัชี
ออมใจสูงที่สุด และพนกังานทัว่ไปมีบญัชีออมใจต ่าที่สุด พนกังานระดบัผูจ้ดัการมีระดบัอุปนิสยัที่ 1 
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บ-ีโปรแอกทีฟต ่าที่สุด และพนกังานผูบ้ริหารระดบัส่วนหรือเทียบเท่า มีระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจต ่าที่สุด โดยระดบัต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของระดบัอุปนิสยัที่ไม่แตกต่าง
กนั 

 พบวา่ พนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัอุปนิสยัที่ 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ สูงที่สุด พนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และพนกังานที่มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา
สูงที่สุด พนกังานที่มีรายได ้20,001-30.000 บาท และพนกังานทีมี่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50.000 
บาท มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด พนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
50,000 บาทขึ้นไป มีระดบัอุปนิสยัที่ 3 ท  าส่ิงที่ส าคญัก่อนสูงที่สุด และพนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนทุกช่วงรายได ้มีบญัชีออมใจต ่าที่สุด ยกเวน้ พนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 
มีความสมดุลในการด าเนินชีวติต ่าที่สุด โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน แตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวนต ่ากวา่ 5 คน มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด พนกังานที่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวน 6-10 คนพนกังานที่มีจ  านวน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวนมากกวา่ 10 คนขึ้นไป มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด และ
พนกังานที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกช่วง มีบญัชีออมใจต ่าที่สุด โดยจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่
แตกต่างกนัจะใหผ้ลของระดบัอุปนิสยัที่ไม่แตกต่างกนั 

  พบวา่ พนกังานที่มีการเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นต ่ากวา่ 5 คร้ัง
ต่อปี และพนกังานทีมี่การเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้น 6-10 คร้ังต่อปี มี
ระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด พนกังานที่มีการเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
เราสูงที่สุด และพนกังานที่มีการเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นทุกช่วงเวลา
การเขา้ร่วม มีบญัชีออมใจต ่าที่สุด โดยการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมขององคก์รที่แตกต่างกนัจะ
ใหผ้ลของบญัชีออมใจ แตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่เคยและไม่เคยมีประวติัการท างานพเิศษหรือมีรายไดเ้สริม มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 
ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด และมีบญัชีออมใจต ่าที่สุด โดยการมีประวตัิการท างานพเิศษหรือ
รายไดเ้สริมที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของระดบับญัชีออมใจ ระดบัความสมดุลในการด าเนินชีวติ ระดบั
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กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และระดบัภาพรวมเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ที่ไม่แตกต่างกนั 

 พบวา่ พนกังานที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
มีระดบัอุปนิสยัที่ 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราสูงที่สุด และพนกังานที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีระดบัอุปนิสยัที่ 7 ลบัเล่ือย
ใหค้มอยูเ่สมอสูงที่สุด และพนกังานที่เคยและไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยั
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง มีบญัชีออมใจต ่าที่สุด โดยประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสัย
พฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของบญัชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวติ 
ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน ระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะในสงัคม และระดบัภาพรวมเจด็
อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงที่ไม่แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ท  าใหท้ราบระดบัอุปนิสยัของพนกังานบริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
ท าใหท้ราบความแตกต่างของระดบัอุปนิสยั และความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัอุปนิสยักบัคุณลกัษณะ
ทัว่ไปของพนกังาน ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี พนกังาน หรือผูท้ี่สนใจ หรือผูบ้ริหารขององคก์ร 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาระดบัอุปนิสยัทั้ง 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงได้
ต่อไป  
 ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

 1. การจดัท าแผนเพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 35 แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูบ้ริหารควรเปิด
โอกาสใหพ้นกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนไดมี้ส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนฯ เพือ่ที่แผนที่ออกมาจะเป็นที่ยอมรับและร่วมมือกนัปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
แผน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารที่จะท างานเพือ่ประโยชน์องคก์ร
เป็นหลกั และมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาบุคลากรของบริษทั ทีโอทีฯ ทั้ง 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
ไดแ้ก่ โครงการเปิดประตูผูบ้ริหาร เพือ่ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการบริหารงานองคก์รอยา่งมัน่ใจของ
พนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละแผน/โครงการ/กิจกรรมนั้น ผูบ้ริหารควรก าหนดระยะในการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ติดตามและประเมินผลตามแผน/โครงการ/กิจกรรม โดยอาจจะก าหนดเป็น
ระยะเวลาของแผนเป็นรายไตรมาส หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นตน้ เพือ่วางระบบการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หเ้ป็นรากฐานและมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะท าใหก้ารพฒันานั้นมีทิศทางชดัเจน แมว้า่จะมีการ
ปรับเปล่ียนผูบ้ริหารตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งก็ตาม  
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 2. ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
ควรน าหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาบุคลากร 
เพือ่ใหก้ารพฒันาอุปนิสยัมีประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น โดยน าไปปรับปรุงวางแผนการพฒันาบุคลากรจาก 
การจดักิจกรรมที่ส่งเสริมการพฒันาในแต่ละรายอุปนิสยั โดยเร่ิมจากกลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน
ก่อน  เช่น สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการ Development Win–Win โครงการ
สร้างความเช่ือมัน่ในการท างาน เป็นตน้ จากนั้นต่อเน่ืองไปสู่การพฒันากลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะใน
สงัคม และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง เช่น สนบัสนุนใหพ้นกังานม่ีวนร่วมในการ
เป็นผูว้างแผนการด าเนินกิจกรรม และคิดวเิคราะห์สรุปผลการด าเนินแต่ละรายกิจกรรม เปิดโอกาสให้
เป็นผูน้ าในกิจกรรมโครงการอยา่งทัว่ถึง เช่น โครงการShow & Share โครงการทายาท ทีโอที “It’s 
you”. โครงการเติมใหเ้ตม็ โครงการGet to Go (เรียนรู้สู่ชยัชนะ) เพือ่ก่อใหเ้กิดการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข และส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจที่จะพฒันาบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ให้
บรรลุตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3. จากการศึกษาพบวา่บญัชีออมใจ เป็นอุปนิสยัที่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน มีอยูใ่นระดบัต ่าที่สุดจากหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึง
เป็นอุปนิสยัที่แสดงถึงความไวว้างใจ ความเช่ือใจ ในสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล การแสดงให้เห็นถึง
การแสดงออกทางอารมณ์ทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น และเม่ือพจิารณาในอุปนิสยัยอ่ยพบวา่ พนกังานมี
อุปนิสยัยอ่ยในขอ้ความที่วา่ “การแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น” อยูใ่นระดบัต ่า
ที่สุด ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนไดพ้ฒันาอุปนิสยัยอ่ยดงักล่าวน้ีใหสู้งขึ้น โดย
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสท างานเป็นทีม ซ่ึงมีอยูใ่นแผนพฒันา
บุคลากร เช่น โครงการพีส่อนนอ้ง (โดนใจใช่เลย) โครงการเพือ่นช่วยเพือ่น แบ่งปันอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ โครงการดว้ยรักและเขา้ใจ (From HR with Love) โครงการสร้างความสมัพนัธใ์นการ
ท างาน” โครงการเติมใหเ้ตม็ โครงการDevelopment Win-Win โครงการ “Get to Go (เรียนรู้สู่ชยั
ชนะ)” และโครง “Show & Share” โดยโครงการดงักล่าวมาน้ี ที่จะท าใหทุ้กคนไดพ้ฒันาตนเอง ไดท้  า
กิจกรรมที่ตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนั ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคโ์ดยการพดูคุยกนัระหวา่งพนกังานและ
ผูบ้ริหาร  เป็นการสร้างบญัชีออมใจใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯ ซ่ึงในการสร้างบญัชีออมใจเป็นการสะสม
ความพงึพอใจ สมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งพนกังานที่ตอ้งมีกิจกรรมร่วมกนั เป็นการลดการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อกนั ไม่เอาชนะกนัและกนั เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน สามารถที่
จะพฒันาบญัชีออมใจของพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนใหมี้
ระดบัสูงยิง่ขึ้น 
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 4. จากผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมขององคก์รที่แตกต่างกนัจะใหผ้ล
ของบญัชีออมใจแตกต่างกนั แต่กลบัพบวา่ จ  านวนคร้ังที่พนกังานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รที่มาก
ขึ้นส่งผลใหมี้ระดบับญัชีออมใจนอ้ยลง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ กิจกรรมที่องคก์รจดัขึ้นนั้นไม่สามารถ
ตอบสนองความสนใจของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ควรมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมที่
แตกต่างไปจากเดิม หรือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรมขององคก์ร หรือสอบถาม
ความตอ้งการของพนกังานเม่ือตอ้งมีการจดัใหมี้กิจกรรมส าหรับพนกังานของบริษทัฯ ในโอกาส
ต่างๆ เพือ่ใหกิ้จกรรมนั้นๆ สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
พฒันาบุคลากรของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ีไดจ้ดัโครงการขององคก์รเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในส่วนที่ยงัมีจุดดอ้ยของ
การพฒันาอุปนิสยัเจด็ประการเพือ่ที่จะไดมี้การน าไปปรับใชเ้พือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตารางที่ 90 แสดงขอ้เสนอแนะในการปรับใชโ้ครงการ ของบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) กบัการวดั 
ระดบัอุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 

อปนิสัย อุปนิสัย ย่อย โครงการของทีโอที 

บญัชีออมใจ ฉนัแสดงความเมตตา และความเห็นอก
เห็นใจต่อผูอ่ื้น 

“พ่ีสอนนอ้ง  (โดนใจใช่เลย)”  / “เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน แบ่งปันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / 
“ดว้ยรักและเขา้ใจ  

ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิต 

ฉนัสามารถให้เวลาอยา่งสมดุลใน
แง่มุมต่างๆ ของชีวิต การงาน 
ครอบครัว เพ่ือน และอ่ืนๆ  

Good Place Good Work 
เติมให้เตม็ / Show & Share 
สร้างความเช่ือมัน่ในการท างาน 

อุปนิสยัท่ี 1 
บี-โปรแอกทีฟ 

ฉนัทุ่มเทความสามารถในส่ิงท่ีฉนั
สามารถท าไดม้ากกว่าในส่ิงท่ีฉนัไม่
สามารถท าได ้

TOT น่ีน้ีใครครอง 
Success Meeting 

อุปนิสยัท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ 

ฉนัจดัการและตระเตรียมส่ิงต่างๆ เป็น
อยา่งดีเพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าแบบ
เร่งดว่นหรือแบบฉุกเฉิน 

Full Tools Party 
Good Job by IT 
อยากได ้– อยากได ้

อุปนิสยัท่ี 3 
ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 

ส่ิงต่างๆ ท่ีฉนัท าทุกวนัมีความหมาย
และ เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ฉนัไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไวใ้นชีวิต 

TOT Hero  
ฝันท่ีเป็นจริง (The dream come true) 
The Idol Boss Model 
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ตารางที่ 90 (ต่อ) 
อปนิสัย อุปนิสัย ย่อย โครงการของทีโอที 

อุปนิสยัท่ี 4 
คิดแบบชนะ/ชนะ 

ฉนัให้ความส าคญักบัความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นเท่าๆ กบัของฉนัเอง 

Development Win – Win 
Get to Go (เรียนรู้สู่ชยัชนะ) 
เติมให้เตม็ 

อุปนิสยัท่ี 5 

เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึง
ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา 

เวลาฟัง ฉนัพยายามท าความเขา้ใจผูพู้ด
จากมุมมองของผูพู้ด ไม่ใช่แค่จาก
มุมมองของฉนัเท่านั้น 

ส่ือสมัพนัธ์สานฝันทีโอทีกบั CEO 
เปิดประตูผูบ้ริหาร 

อุปนิสยัท่ี 6 
ผนึกพลงัประสานความ
ต่าง 

ฉนัชอบกระตุน้ให้ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็น 

Smart. Ex 
เล่าสู่กนัฟัง 
สร้างความสมัพนัธ์ในการท างาน 

อุปนิสยัท่ี 7 

ลบัเล่ือย 

ให้คมอยูเ่สมอ 

ฉนัให้ความส าคญักบัสุขภาพทางกาย 
และความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนั 

KPI In My Dream 
ดว้ยรักและเขา้ใจ (From HR with Love) 

ข้อเสนอแนะส าหรับพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 1. ควรน าหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงมาประเมินตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่
วเิคราะห์พฒันาการในระดบัอุปนิสยัของตนเอง โดยพจิารณาแยกตามรายอุปนิสยัยอ่ย โดยเร่ิมจาก
บญัชีออมใจเป็นอุปนิสยัแรก เน่ืองจากพนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ซ่ึงอาจจะเร่ิมในเร่ืองของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น 
แลว้พดูถึงส่ิงที่ไม่ดีของผูอ่ื้นลบัหลงั ตลอดจนฝึกตนเองใหเ้ป็นคนรักษาสญัญา และใหค้วามส าคญัต่อ
ขอ้ผกูพนัทั้งเพือ่นร่วมงาน ผูบ้ริหาร และเป้าหมายสูงสุดของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยวธีิการ
เขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ที่จดัท  าขึ้นเพือ่พฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ และ
หมัน่ประเมินตนเองจากการทุกคร้ังเพือ่เป็นตรวจสอบบญัชีออมใจของตนเองวา่มีการพฒันาไปใน
ทิศทางใด 

 2. จากการศึกษาพบวา่ สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัจะใหผ้ลของบญัชีออมใจ ระดบักลุ่ม
อุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน และระดบัภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานที่มีสถานภาพโสดมีบญัชีออมใจและระดบักลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วน
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ตนนอ้ยกวา่พนกังานที่สมรสแลว้ ดงันั้น พนกังานที่มีสถานภาพโสดควรใหค้วามสนใจกบัการเรียนรู้
งานจากพนกังานที่สมรสแลว้ หรือเขา้ร่วมในโครงการ “Get to Go (เรียนรู้สู่ชยัชนะ)” ซ่ึงเป็น
โครงการที่รวบรวมองคค์วามรู้และประสบการณ์การท างาน และน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยเชิญพนกังานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานมาให้
ความรู้กบัพนกังานในส่วนงาน  เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานซ่ึงกนัและกนัที่จะท าให้
พนกังานสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีแลว้ การที่พนกังานไดท้  างานร่วมกนัมากขึ้น 
ยิง่จะท าใหม้องเห็นปัญหามากขึ้น สามารถเขา้ใจระบบการท างานของแต่ละคนแต่ละฝ่ายไดเ้ป็นอยา่ง
น้ี ท  าใหมี้โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนั มีความเมตตาและเห็นใจ 
มีค่าเฉล่ียบญัชีออมใจ กลุ่มอุปนิสยัเพือ่ชยัชนะส่วนตน และภาพรวมเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงมากขึ้นดว้ย 

 3. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานที่มีจ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากกวา่ 10 คน มีค่าเฉล่ียทุก
อุปนิสยัสูงที่สุด แสดงให้เห็นวา่บุคลากรของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ที่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จ านวนมาก มีการพฒันาตนเองตามหลกัการเจด็อุปนิสยัสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง และเพือ่เป็นการส่งเสริม
การพฒันาตนเองไปยงัผูใ้ตย้งัคบับญัชา และเพือ่นร่วมงาน สามารถจดักิจกรรมแลกเปล่ียนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน เพือ่ช่วยกระตุน้และ
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาตนเองตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดเ้ช่นกนั 

 5. ควรมีส่งเสริมและกระตุน้ใหพ้นกังานทุกคนสนใจที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมที่องคก์รจดัใหด้ว้ย
ความเตม็ใจทุกคร้ัง และควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอ และเขา้ร่วมกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ เพือ่สามารถน าไปพฒันาทกัษะและเพิม่ความช านาญไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้
กิจกรรมนั้นๆ มีประสิทธิผล และเป็นการเพิม่บญัชีออมใจใหอ้ยูใ่นระดบัที่สูงขึ้นดว้ย 

 6.จากการศึกษาพบวา่ พนกังานที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงจะส่งผลใหมี้ค่าเฉล่ียอุปนิสยัมากกวา่พนกังานที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้ดงันั้น
ผูท้ี่ยงัไม่เคยหรือมีประสบการณ์การเรียนรู้หลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงควรหา
โอกาสในการเรียนรู้ซ่ึงท าไดห้ลายช่องทาง เช่น อ่านจากหนงัสือ หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต หรือเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงเม่ือมีโอกาส เพือ่สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้และเขา้ใจหลกัการที่ถูกตอ้ง และความน าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไดรั้บมาจากการเรียนรู้ไป
ใชพ้ฒันาตนเองตามหลกัการเจด็อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงส่งผลใหค้่าเฉล่ียระดบัอุปนิสยั
มากขึ้น โดยประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกนัส่งผลใหค้่าเฉล่ียความสมดุลในการใชชี้วติสูงมาก
ขึ้นดว้ย 


