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หลกักำรและเหตุผล 

 จากอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ (Globalization) ผลจากการพัฒนาของการติดต่อส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมขนส่ง จึงเกิดปรากฏการณ์ท่ีหลอมรวมความสัมพนัธ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีเกิดข้ึนในทุกมุมส่วนของโลก ให้มีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัและใกลชิ้ดกนัมากข้ึน (ทวีศกัด์ิ ตั้งปฐมวงศ ์, 2552: ออนไลน์) ส่งผลให้บริษทั
ขา้มชาติและองค์การระหว่างประเทศมีบทบาทมากข้ึน ทั้งในดา้นการเมือง การคา้และเศรษฐกิจ
เพราะปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองระดบัโลกมากข้ึน ดงัท่ี เลสเตอร์ เธอโรว ์
(Lester C.Thurow) กล่าวไวว้า่ “โลกก าลงัมีเศรษฐกิจระดบัโลกโดยท่ีไม่มีรัฐบาลโลก” กระแสโลกา
ภิวตัน์ไดแ้พร่เขา้มาอยา่งรวดเร็วในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จนกระทั้งหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
วางกฎเกณฑ์และกติกาเพื่อควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจท่ีขยายตวัตามกระแสโลกาภิวตัน์ได ้
เช่น การปล่อยเสรีทางดา้นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการไหลเวียนของเงินทุนจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งการจดัการให้มีการคา้เสรีระหว่างประเทศ (จินตนา บุญบงการ, 2549: 2-3)   
การเจริญเติบโตของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกนั
ทั่วทุกมุมโลกน้ี จึงท าให้ผูน้  าอาเซียนมีความพยายามในการจัดตั้ งประชาคมอาเซียนภายใน
พุทธศกัราช 2558 เพื่อให้เกิดความมัน่คงและรักษาผลประโชนยร่์วมกนัภายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในเอเชียตะวนัออกฉียงใต ้หน่ึง
ในนั้นรวมประเทศไทยด้วย โดยจะเป็นประชาคมท่ีประกอบด้วย 3 เสาหลกัท่ีสอดคล้องกนัคือ 
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม
วฒันธรรมอาเซียน เพื่อมีจุดประสงค์มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ และมุ่งให้เกิด
การรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ อ านวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหวา่งกนั อนัจะท าให้ภูมิภาค
มีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ และมุ่งให้ประชาชนแต่ละประเทศ
อาเซียนอยูร่่วมกนัภายใตแ้นวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวสัดิการทางสังคมท่ีดี และมีความมัน่คงทาง
สังคม (สมาคมอาเซียนประเทศไทย, 2554: ออนไลน์)  
 จากความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในทุกด้านท่ีกวา้งขวางมากข้ึนดงักล่าว ส่งผลให้นัก
บริหารผูเ้ป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศต้องปรับตวัและมีบทบาทมากข้ึนในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศสู่ระดบัสากล และนกับริหารตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองท่ีมีความซบัซ้อนยุ่งยากมากข้ึน อนัเกิดจากความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ระบบ
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การเมืองและค่านิคมของประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย (จินตนา บุญบงการ: 151) จึงเป็นส่ิงท่ี
ทา้ทายส าหรับนักบริหารท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคตและขบัเค ล่ือนประเทศให้ประสบ
ความส าเร็จสู่ระดบัสากล  
 การท่ีนกับริหารจะพฒันาประเทศให้ประสบความส าเร็จสู่ระดบัสากลไดน้ั้น นกับริหาร
ควรจะมีความเขา้ใจลกัษณะอุปนิสัยท่ีเป็นเลิสทั้งในดา้นการเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจผูอ่ื้น และการ
ปรับปรุงพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และพฒันาองค์กร 
เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง    (Seven 
Habits of Highly Effective People) ของ Stephen R. Covey ท่ีกล่าวไวว้า่ การจะพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูงไดน้ั้นตอ้งเร่ิมจากาภายในสู่ภายนอก โดยตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเองก่อนด้วยส่ิงท่ีอยู่ใน
ตวัตนของเราทั้งกรอบแนวคิด ลกัษณะอุปนิสัยและแรงจูงใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ชนะใจตนเอง ประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน 
 ส่วนท่ี 2 ชนะใจคนอ่ืน ประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง 
 ส่วนท่ี 3 การปรับปรุงพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ       
(โควี,่ 2546) 
 นกับริหารท่ีจะพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงไดน้ั้นควรเรียนรู้ มีความเขา้ใจและฝึกฝนตนเอง

ทั้งในดา้นวชิาการและดา้นอุปนิสัย 7 ประการพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ตั้งแต่ในระดบัอุดมศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่การเป็นนักบริหารท่ีดีและประสบความส าเร็จ ทั้ งด้านการงาน 

ครอบครัวและส่วนรวม  

 มหาวิทยาลัยแ ม่โจ้ เ ป็นสถาบัน อุดมศึกษาของ รัฐแห่งห น่ึง ท่ี มี ช่ือ เ สี ยง  สั งกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย  ได้เปิดสอนนักศึกษาคร้ังแรกในพุทธศักราช 2477 และปัจจุบันคณะ
บริหารธุรกิจเป็นคณะใหม่ท่ียกฐานะ จากภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดการเกษตรคณะธุรกิจ
การเกษตร ซ่ึงด าเนินการจดัการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2518 จนถึงปัจจุบนันบัเป็น
เวลา 30 ปี ไดผ้ลิตบณัฑิตทางดา้นบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน
พฒันาทอ้งถ่ิน และประเทศชาติมาอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งพฒันาคุณภาพในระดบัสากล สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัแม่โจร้ะยะท่ี 11 ท่ีไดก้  าหนดแผนยุทธศาสตร์ “การผลิตบณัฑิตท่ี
เป็นนกัปฏิบติั ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล” (กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2554: ออนไลน์) ปัจจุบนัไดเ้ปิดการ
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เรียนการสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบญัชี 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โดยเปิด 2 แผนการศึกษา คือ 
หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี และหลกัสูตร 4 ปี 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาการวดัระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใช้หลกัการเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
พฒันาตนเองเป็นผูป้ระสบความส าเร็จและมีความสุขอย่างแทจ้ริงดว้ยความเป็นเลิสในการเขา้ใจ
ตนเอง และผูอ่ื้น ตลอดจนปรับปรุงและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ตามหลกัแนวคิด 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู ้
มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey เพราะในอนาคตนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
แม่โจ้ คือก าลังส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนประเทศให้พฒันาและประสบความส าเร็จสู่ระดับสากล 
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัแม่โจท่ี้กล่าวไวว้า่ “เป็นสถาบนัการศึกษา
ท่ีสร้างบณัฑิตให้เป็นนกับริหารธุรกิจมืออาชีพ ท่ีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ” (ส านกังานคณะ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2554: ออนไลน์) และเพื่อเป็นประโยชน์แก่คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยัแม่โจน้ าขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแนวทางในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนให้แก่
นกัศึกษาใหเ้กิดการพฒันาอุปนิสัย 7 ประการอนัน าไปสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงอีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ารหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีสนใจน าขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
  
วตัถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาระดบัเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงตามหลกัการของStephen R. 
Covey ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  
 2.เพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
         1.ท าใหท้ราบระดบัเจ็ดอุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูงตามหลกัการของ Stephen R. 
Covey ของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
         2.ท าให้ทราบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้กบัคุณลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา 
                   3.เพื่อให้นักศึกษาหรือผู ้ท่ีสนใจสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาระดบัเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
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นิยำมศัพท์ 
  อุปนิสัย หมายถึง ผลจากการผสมผสานระหวา่งความรู้ ทกัษะ และความปรารถนา     
(โควี,่ 2546) 
  บัญชีออมใจ หมายถึง อุปนิสัยพื้นฐานของหลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ซ่ึง
แสดงถึงอารมณ์ และความรู้สึกต่อตนเอง และผูอ่ื้น 
 ควำมสมดุลในกำรด ำเนินชีวิต หมายถึง อุปนิสัยพื้นฐานของหลกั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้
ประสิทธิผลสูง แสดงถึงความสมดุลในชีวติ และการท างาน 
 เจ็ดอุปนิสัยพัฒนำสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง หมายถึง อุปนิสัย 7 ประการ ตามหลกัการของ 
Stephen R. Covey ซ่ึงประกอบดว้ย อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมาย
ในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน 
แลว้จึงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงัประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 7 ลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน หมายถึง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนะใจตนเองซ่ึงประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าส่ิงท่ีส าคญั
ก่อน และอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม หมายถึง กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชนะใจผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อน แลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 
ผนึกพลงัประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ 
 นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยแม่โจ้  หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้แผนการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี และ หลกัสูตร 4 ปี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  
 ช้ันปีที่หน่ึงหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี หมายถึง นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 ในหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี หรือเทียบเท่ากบัชั้นปีท่ี 3 ในหลกัสูตร 4 ปี  
 ช้ันปีที่สองหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี หมายถึง นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 ในหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2 ปี หรือเทียบเท่ากบัชั้นปีท่ี 4 ในหลกัสูตร 4 ปี 
 หลักสูตร 4 ปี หมายถึง หลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 
 
 


